
 בושקתהו עדימה תויגולונכטל אליא לש 30- ה ימואלניבה סוניכה

 21-ה האמל רעשה
 םילשורי ,המואה 'נינב 6 ואורבפב ן-ראוניב 30



 -האלפנ הדובע לש התליחת תויהל הייושע וז דחא רמאמג רבודמ היה א

 דחא סרפג וא
 םיקפתסמ ונייה

 דומע תעדומפ תוחפב

 - לארשיב [ק
 לדגו חמוצש םשע

 תטלוב יתורחתהו ףופצה םיבשחמה םלועב

 תויחוורבו החימצה בצקב תימלועה תק

 ןכל .היתורחתמ לכמ רתוי תכלוהו הלדג

 הרבחכ '95 ראורבפ שדוחב [1/ הרחבנ

 יתרקויה ןיזטמה י"ע רתויב תכרעומה [

 דויצהו בושחמה סוחתב , 01/5

 ₪ לש החלצהה .דרשמל בשחוממה
 לש םינש ירחא"

 תחפשמ ,חותיפ

 הלָש הלועמה ישונאה ןוהה תוכוב האב לטיגיד לש 5

 .בחר ןווגמב םירצומ וקו .תחפשמ הארנכ איה
 ".תמלשומה םיתרשה

 הלדגו תחמוצ לארשיב 4 תרבח
| 

| 
| 

 לבא .םיבחרנ םיטקייורפב התכז הנורחאלו

5 
 הנוש וה

 תורבחב תושורפ הלש בושחמה תוכרעמ

 ,סקטיאס :קשמב םיליבומה סינוגריאבו

 ,הבונת ,םילמגה תושר ,קטוברוא

 .דועו הלורוטומ = =

 כ 550,000 -מ ךומנ םריחמש
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- 
-- 

8ּ 
 ם 5 34

 / ""קהוסהופ וא 5100 אופ/2--ל
 םיקפסמ ,לטיגיד לש ץ6-ה יתרש אורקל ןמז הברה ךל חקיי אל

 סיקוקז ונא הפונתה תא ךישמהל ודכ לדוג רדס לכב ,קסע לכל תונורתפ םיבשחמה ינותיעל שיש המ תא אז דס
 הבוטה הריחבה סהש קפס ןיאו לע רמול סלועב םיבושחה 1101 [זסחפ האפ.

 .תונורשכה בטימלו םישנאה בטימל 26-ה יתרש םוחתב רתויב םיקינעמש תיגולונכטה תונוילעה ו

 ]ו ק6-ה יתרש לע םיפסונ םיטרפל לטיגיד לש ע6-ה יתרש
 םכל שיו תושירדה לע םינוע םתא םא

 לצלב ,לטיגיד לש ,הפצמ תייהש המ הז ירה

 היושע וז ,ונילא ונפ - תילצהל תופיאש | םיציפמהמ דחאל םלוע תא הליבומה הרבחהמ

 , וס 6 םישרומה סויה דעו זאמ םיבשחמה

 .האלפנ הדובע לש התליחת תויהל ןזטו

 :הנימתה ףגאל 9 :תוכרעמו םיבשחמ ףגאל 9 1 ו

 ₪0 תכימת םוחת להנמ תוריכמ ישנאו ילהנמ תירוגטקב ןושאר םוקמ' 6
 שא|א :ה םוחתל הנכות סדנהמ יסנניפהו ירחסמה קושל 3

 יפקה דויצו קס -ה םוחתל תורש יאנכט ₪ : תוכרעמל תלעות
 550,000-מ ךומנ ןריחמש הכימת יתורשל תוריכמ גיצנ ִ 6 וא ב

 םיידסומ תוחוקלל תוריכמ שיא
 ₪: קגהאתההכ יי :הידמוהקידגדויצ גאל 0 | דא"חכ ףגאל םייח תורוק חלש ,יטנוולרה םוחתב | ָ 7 זרע דד ו תוחפל םינש 3 לש חכומ ןויסינ לעב התא םא קר יאלמ דותעו הקיטסיגול להנמ ְן /
 : הכימתו קוויש ת/סדנהמ | 1

 מ"עב (65) הדידמו בושחמ תוכרעמ .דחאכ םישנו םירבגל תינפומ העדומה דפו 60/0 0 5

 "סמוסה|פ או. 5100 06-ל

 11 6ס]ותס1ספ , 1101 [זסח8 הז.

 95 רבמטפס
 04-72וו25 ,מ"עב םיבשחמ תוכרעמ -ןיילורקימ :ןופצ 6 :םישרומ םיציפמ

 02-796131 ,מ"עב תיבויפמוק :םילשורי 6 03-5337655 ,מ"עב .מא .יפ .יט :זכרמ

 םיידעלב םיציפמ 09-389168 ,02-5740260 ,וקמס :הזעו ןורמוש ,הדוהי ₪ 07-467770 ,מ"עב (1987) תיבושמ :םורד



  [בושחימה תדיחי להנמ יתמ
 תחווו ם"רשעמ האמל רעשה - בושקחו עדימ תו'גורונכט ?םיבהאתמ נ1נשחהו

 אליא לש 30-ה 'מואלנ'בה סונ'כה

 ,רקי רבח
 - אליא לש 30-ה ימואליבה סוניכה תארקלו ,השדחה תיחרזאה הנשה סורפב

 ,דוגיאה ןועבר לש ותעפוה תא םישדחמ ונא ,עדימה תייגולונכטל ילארשיה ןוגראה

 ."בשוח השעמ"י

 ,םוקיה לש דוהה תארונ תכובסתיי בתוכ ,יידיתעה םלהיי לש ורבחמ ,רלפוט ןיבלא

 סימרז ףוס ןיא תחא הנועבו תעב ללוחל היושע ,תמיוסמ הרבח לש המוחתב וליפא

 הלודגל דעו םיריעזבש ריעזה סוריווהמ ,םימצעה לכ .הרומת לש םיליבקמ

 ."סיכילהת סא יכ ,ללכ םימצע השעמל סניא ,םיבכוכה תוכרעמבש

 לש ותרהצה תא שיחמהל ידכ ,אליא לש 30-ה ימואלניבה סוניכה תינכת ומכ ןיא

 ימוחת לכ תא תקבוח עדימה תייגולונכט המכ דע השיחממ סוניכה תינכת .רלפוט

 םינויד .תישונאה הישעהו םיכילהתה לכב תברועמו ,תישונאה הרבחה לש םייחה

 םירושקה םימוחתה תא וסכי םלועבו צראב םש יעודי םיחמומ יפמ תואצרהו

 יתורשו ךוניח ,ירוביצה רזגמה ,רודיבו תוברת ,הרובעתו הפועת ,םיסנניפ ,בושקתב

 .תואירב

 ונתאמ םיבר .תומזיו תונשדח אוה םוחת לכב קחשמה סש וב ןדיעב םויה םייח ונא

 וידחי םירושקה םיבלש השולשמ יושעה ,יגולונכטה האצמהה ךילהתב םיברועמ

 ,הרבחב שודיחה תצפהו ישעמה ומושיי ,רצויה ןויערה :ומצעמ הנבנה הריצי רוזחמב

 .תיעוצקמו תירסומ תוירחא ונתאמ דחא לכ לע הליטמה הדבוע / , /

 השוריפ ,רידאה יגולונכטה עונמה תנזה .עדיה תשיכר זוריזו תורומת השוריפ ,העידי תא ם ?שג ןופ ם השכ

 זוריצל םיבר הישעו הבישח הנורחאה הנשב השידקה אליא תלהנה .תורומתה זוריז /

 לעו ,הדובעה תוצובקבו םיחמתמה םידוגיאב תוליעפה תרשעה ידי לע ,תורומתה

 רעונ" תוליעפ ,טנרטניאה םוחתב החמתמ דוגיא תמקה .תושדח תורגסמ תמקה ידי פ 7 סע ל ןה 7?] ל ה ש 7 מ ג הנכ ות

 קר םה ,30-ה סוניכב היזיוולטהו עונלוקה תוישעת לש הנושארל םבולישו ,ייאליא 9 /

 .הלאה תויוליעפה תואצותמ תצקמ

 ינפ לע םירזופמ םא יכ ,םידרשמבו תשורח יתבב םיּוכורמ דוע ויהי אל הנוכמו םדא

 .בושקתה תוחתפתהל תודות ,םיהדהל הבוגת ילק םירשקב סידחואמו סובולגה

 תשורח יתבב קר עצבתת אל תישונאה הדובעה .םישודיחה דחא קר אוה טנרטניאה

 לוץ
 1 ו

 ונתעד תא תתל שי הלא תורומתלו ,הליהקבו תיבב סא יכ ,םיינומה םידרשמבו
 ,לודיבל ,םיידוחיי םיתורשל ,םישודיחל ונתאמ םיפצמ דוגיאב םירבחש עדוי ינא ו 6 ,0801 = - םינותנ יסיסב םע הדובע תורשפא 4 .תיעבטמ ברו תיתנש בר תכרעמ + .| הא\שהא, , / \ \ 1 ואואסס\שפ ,חוקל/תרש ,תשרב ₪0 ואו | | דיתעב םידחואמ םיחווד םע ,הפיקמו הבחר ,תיתרבח בר תכרעמ 4 היצלומאב ₪0 וא/ו םיכסמ ב לש %

 ,רתיה ןיב ,הדעונ "בשוח השעמיי לש תשדוחמה ותעפוה .תדמתמ תויתריצילו ןוויגל .םייפסכ תוח"וד יללוחמ 4 .םירחאו אס אווא . 0
 א תוכרעמל החונ הריבח

 .ונתוליעפל םישדח םינכת תקצלו ,םירסמה תא איבהל םישקמ ,םיעבצ ,הריחב תונולח :שומישב תיתימא תולק + [ -4 .-- ו 9
1 ₪ . 

 ..דועו דועו ,השקה םומינימ ,תויטמוטו , / ,תושדח תומזויב םיפתוש תויהלו קלח תחקל םיאג ויהי דוגיאב םירבחש חוטב ינא ,םיכרצל םימאתומ הטילק יכסמ .-- ןוגריאה לש בשחמה תדיחי י"ע םילשמ תלול תו
 ידכ וז תונמדזה לצנל ינוצרב .ונדוגיא תא ורישעיש ,ךרד תצירפבו ,םישדח תונויערב 'םיינשדח תונויערל תוחיתפו תושימג .םיחונ תוח"וד יללוחמ 4 \

 םיסחי תכרעמל םורתתש תפטושה תוליעפב םירבחה לש תישיא תוברועמל אורקל -- מ"עב וינבו ךווטימ .א תרבח לש תורשו ןויסנ ,תונעוצקמ ,עדי + .הלעפה תוכרעמו דויצ לש בחר ןווגמל המאתה 4
 .ץראב יסנניפ םינותנ דוביעב הנש 33 7 .תרחאל תחא הדובע תביבסמ לק רבעמ תלוכי 4

 דץ וב ובוב
 ו תל ב קמ

 (3|סס8ו וח(סזחו הסה וחי / 7 | .ינכדעו םלש ,ןימא ,ןימז עדימ +

 .ןהב הכימתלו ,אליאב תונשדחהו תויתריציה חופיטל ,הלהנהל םירבחה ןיב הרישי

 החלצה "בשוח השעמייל לחאמו ,הנהמו הרופ ,ןיינעמ סוניכ םלוכל לחאמ ינא

 .השדחה וכרדב

 רייפחט

 השש 8
 מ"עב וינבו ךווטימ .א-י 20% 06% יט כ

 03-5265584 ןופלט



 ,םירקי םיארוק

 ךורעלו רוזחל תושגרתה לש הדימ שי

 ,30-ה אליא סנכ לש ייבשוח השעמי"י תא

 הנשו ירובע רושע לש ןמז קספ רחאל

 ךורכה רועה ןדגואב יתפדפד .ןותיעה לש

 סינשה ןיב ייבשוח השעמ" תונוילג לש

 .ידיקפת סויס סע יתלביקש ,5

 אלש סירבדה ויה המ שפחל יתיסינ

 התיה ןכיה ,ושחרתיש ונרעיש

 .היהשכ ראשנ המו היגולונכטה

 וליפא ואוב תאש ,רתויב לודגה יונישה

 תשר תצירפ סע ללוחתה ,וניימד אל

 ונקסע .טנרטניאה - םלוע תקבוח עדימ

 בשחוממ דרשמ תוכרעמב זא םג הברה

 תחוורה השיגה סלואו ינורטקלא ראודו

 ,ירטוזיא תצק אשונ סצעב הזש התיה

 ראוד לע רמאמב עיפומש יפכ וא

 .מו בגר .י ידי לע בתכנש ינורטקלא

 ןויערהי' :ןוירוג ןב תטיסרבינואמ ןואליג

 ינורטקלא ראוד תכרעמ ליעפהל

 ףוסב הלעוה ןוירוג ןב תטיסרבינואב

 הטיסרבינואל רידחהל :הרטמה .2

 צורעכ תינורטקלאה תרושקתה ןויער תא

 ,רקיעהו ןימא ,ריינ ךסוח ,ריהמ תרושקת

 תרבעה :רחא גוסמ תרושקת רשפאמ

 סינענו םילבקתמה ,םירצק םירסמ

 ."םהב לכתסהל שארו ןמז לבקמל שישכ

 סיבר סירמאמ ויה יגולונכטה דצב

 וא רוזיב - תיחצנה הלאשב וקסעש

 יסיסב לש םיעוציבה תויעב ,זוכרמ

 קשמימ ךירצ ימ ,םייאלבט סינותנ

 ,!80א-ה תכפהמ ,יפרג שמתשמ

 הניבו 403 לע םידמולמ םירמאמ

 .תיתוכאלמ

 ישוקה :!םתשחינ !היהשכ ראשנ המו

 עדימ תוכרעמ חותיפב תויעבהו
 ןיידע ונחנא סויה ןכ זאכ .תובכרומ

 .םסקה תואחסונ תא סישפחמ
 תבל תודוהל וז תונמדזה לצנל ינוצרב

 "בשוח השעמ" תכירע לע ףזיש עבש

 השיגה ןכלהמב ,1994-ו 1993 סינשב

 .רישעמו רישע ןכות אליא ירבחל

 ץיועפיל ינוד

 לו כ

 \ן]זופתו ₪3. 113868, 680001 1. סא

 כ5 היגרוא
 רנטייה הלואש :תישאר תכרוע
 ןיבר רעונילא :תכרוע

 :תכרעמה
 ,דעלג רכששי רייד ,רדנוג דוא
 ,יבהז תירונ רייד ,ןהכה והילא

 איבל הנוי רייד ,יננח הכימ רייד
 ןומטמ רדה ,איבל לואש

 לש םושירה תבוח
 עדימ ירגאמ

 דנלדירפ תירוא :םוגרת

 ןורי הנח :תכרעמה תריכזמ

 :תכרעמה תבותכ
 א"ת ,היברסב ידוהי תיב
 61530 א"ת ,53113.ד.ת :םיבתכמל ןעמ
 03-6673683 .סקפ ,03-6473023 .לט
 :ינורטקלא ראוד
 גטו .ג 6 אסד פא[ סא[

 ןיבר ינור :בוציע
 רחוב הטיזא :הקיפרג
 מייעב רדס ונכט :הספדהו תוחול ,רדס

 לע בתכנש רישמ עטק טוטיצב םייסאו

 סנכ חרוא היהש ל"'ז הדש סחנפ ידי
 ,םימוח תודש ןיב" :1986 תנשב אליא

 רבדל סילשוריל עסונ ,ויתס שמש תחת

 רתוי האי היה ילוא יל .םיבשחמ סנכב

 .יתנמזוה ךא .תופשכמ סנכ

 ןיב ,9-ה וא ,19-ה האמה ןמ שיא

 לש תויוריהמב םיבהבהמ םיטובור

 ,:63 ,א8א ,הינש לש 0

 ילגד ,המואה ינינב תמב לע .[דד ,5

 לעו ,והשמ יתרביד לקספ לע .המואה

 ".תוומה לש ברקה ואוב ןמזה תויה

 הכרבב

 רנטייה הלואש



 םייח

 םימדומ םייח
 וברי יח|

 "תוכאירכמ

 ,דרגנירג לאונמע
 ןליא -רב תטיסרבינואו הנפואלו ליטסקטה יעדמל הובגה רפסה תיב ,רקנש

 -םייחה תא ביצהל ןויסינ םה םייתוכאלמ םייח
 הפיקמה הנומתה ךותב םתוא-םיריכמ-ונאש-פכ

 תויהל-ולכי-םהש-יפכ-םייחה לש

 ויינשת טבש ,1996 ראוני "בשוח השעמ" 4

 :סיאלפנהו סירצקה וירופיסמ דחאב

 רפוסה ראתמ ,"תוילגעמה תוברוחה"

 סיאול החרוח ,לודגה יאניטנגראה

 םדא לש חדינ רפכל ואוב תא ,סחרוב

 .םלוחכו ססוקכ טטרושמה ,ירותסמ

 םילמב ואוב תא ראבמ רפוסה

 אל ותוא התחנהש הרטמה" :תואבה

 התיה יכ סא ,תירשפא יתלב התיה

 :סדא םולחל הצר אוה ,תיעבט-לע

 ויטרפ לולכמב ותוא םולחל הצר אוה

 ".תואיצמב ועבוקלו

 .רמאמה אשונ אוה הז סולח

 היגולויבה תרטמ
 המ ררבל איה היגולויבה תרטמ

 לש תויתוהמהו תויללכה תונוכתה

 םייח תרוצ לכל תופתושמה ,םייחה

 תרכומ ,ראה רודכ ינכוש ,ונל .איהש

 - םייחה םושיי לש תחא המגוד קר

 .ןמחפ לע םיססובמה םייחה סה ולא

 תורמל ,תרחא המגוד לכ אצמנב ןיא

 יכ חינהל ונייה םילוכי תוהמבש

 תודוסימ תונביהל ויה םילוכי םייחה

 תונוש תונוכת סהל ויהישו סירחא

 תקסוע ךכיפל .ונל תורכומהמ

 הריקחו הייפצב תיסאלקה היגולויבה

 ונאש הדיחיה םייחה תרוצ לש

 םיריכמ

 ,הייפצה םוחת תא ביחרהל ידכ

 תראשנה הדיחיה הביטנרטלאה

 וחילצי םא אלא -   ונידיב

 ולחה התע הזש  םימונורטסאה

 סוקיב תולגל בחרומ 5511 טקיורפב

 - ןתיא רשקתהלו תורחא םסייח תורוצ

 .םייח תורוצ לש הזתניס עצבל איה

 "םייתוכאלמ םייח" הפיא רידגנ

 ,תוכרעמ רקחכ (370ו8ו0ו8] 6[1.1)

 תונוכת תוגיצמה ,םדא ידי השעמ

 סייח תוכרעמ לש תויתוגהנתה

 .תויעבט

 יבג לע עצובת תשקובמה הזתניסה

 סיינורטקלא םירישכמ ,סיבשחמ

 סע םירושקה םיעצמאב ןכו םירחא

 ,ןשמהב הארנש יפכ .תיטנג הסדנה

 ךשמבש - העונצ הרדגה ןיידע יהוז

 .התעיריו התמצוע תא ביחרנ ןמזה

 םייח

 היהי (םייעבטה) םייחה אשונב וננויד

 ונאש הטושפה הביסהמ ,רתויב רצק

 תרדגהב ,םילשכנ ףא וא ,םישקתמ

 תחאה ,ונידיב םיכרד יתש ."םייחיי

 תודוא רובידה תא דואמ ביחרהל איה

 ,תובר תועד איבהל ,הז אלפומ אשונ

 ידכ קר תורחא איבהלו ןתוא רותסל

 .סותס אובמב ,בוש ,ונמצע תא אוצמל

 ונתלוכי רסוחב תודוהל איה הינשה

 ,ןייצל קר ןכלו - םרידגהל (ייחכונה)

 הווקת ךות ,םהינייפאמ תא ,הרצקב

 בושח קלח סיסכמ סנמא סיטרפמהש

 ,םסיניבמ ונא  יכו  תונוכתהמ

 סינווכתמ םירחא המל ,תיביטיאוטניא

 .הז גשומב סישמתשמ םהש תעב

 -ןמזב תמייקה הרוצת הווהמ יח רוצי

 םינשה ךשמ יכ חינהל שי .בחרמ

 תא סיביכרמה םיאתה תיברמ

 רוציה םלוא ,ופלחתה ויתומקר

 תכשמנה תיויפ תושי תויהל ךישממ

 .ןמזה ךרואל

 לש תלוכיה תא שי םייח םירוציל

 דילוהל רמולכ ,תימצע הייבר

 תונוכת ןתוא ואשיש םיאצאצ

 תאז תימצע הייבר .םהירוה סיאשונש

 הרוצתה לע עדימ רגאמ די לע תנווכמ

 רפס ,תאא-ה אוהש ,תימצעה

 ךילהתב ,ךיא הרומה תוארוהה

 תא רוציל ןתינ ,אלפומו ךבוסמ

 .אצאצה

 שמשמ אוה רוציה לש וייח ךשמב

 היגרנאו רמוח הנשמה םוילובטמכ

 תאו לכו ,ותוליעפו סזינגרואה תרוצל

 .הביבסה סע היצקרטניא ךות

 סיבר סיקלחמ בכרומ יחה סזינגרואה

 שי ןכ ומכ .תידדה תולת םסהלו

 רפתשהלו תתפתהל תלוכי סזינגרואל

 תוביצי הלגמ אוה רשאכ תורודה ךשמ

 אוהש ךכ ,םירעוס םייתביבס םיבצמב

 יוניש לש הרקמ לכב דמשומ ונניא

 .יתביבס

 ונאו רסחב תוקול וניתורדגה ,רומאכ

 תא תואלממ ןניאש תואמגוד סיריכמ

 ,לשמל .ליעל ונינמש םינייפאמה לכ

 וליאו יטנג דוק םירסח םסיסוריווה

 דילוהל לוכי ונניאו רקע אוה דרפה

 תא גווסל ססהנ אל יכ םא ,םיאצאצ

 .יחה תחפשמב דרפה

 הרורב הרוצב רידגהל תלוכיה רסוח

 תא ןייצל ישוקהו ,םייח םה המ

 ,תוימינפ תוריתס אלל סהינייפאמ

 רקחש תיזכרמה הלאשהש ךכל ואיבה

 הסנמ "םייתוכאלמה | םייח"ה

 ןתינ סאה ,איה התא דדומתהל

 תוינללוכ רתויה תונוכתה המ אוצמל

 סינייפאמה לכ תא וליכיש םייחה לש

 םיפסונ םסינייפאמ ילואו ,ליעל ונינמש

 תונושה תוזטניסהמ ןמזה ךשמ הלגנש

 .עצבנש

 ביצהל ןויסינ םה םייתוכאלמ םייח

 םתוא-םיריכמ-ונאש-יפכ-םייחה תא

 -םייחה לש הפיקמה הנומתה ךותב

 .תויהל-ולכי-םהש-יפכ

 םייתוכאלמ םייח לש םילדומה

 םייתוכאלמה םייחה לש דוסיה תחנה

 רשאמ רתוי ונניא יח םזינגרוא יכ איה

 איהש ,תכבוסמ תימיכויב הנוכמ

 הלודג היסולכואמ תבכרומ המצע

 ידיסח .תוטושפ תונוכמ לש דאמ

 הסיפת לע ונגי םייתוכאלמה םייחה

 תואנקו תובהלתה התואב תאז

 םושמ ,הל ודגנתי םירחא סישנאש

 וא  תיתדה  םמלוע  תפקשה

 .תיפוסוליפה

 םזינגרואב סילגמ ונאש תויכוביסה

 ומצע סזינגרואהש סושמ הנניא יחה

 האצות אוה אלא ,ךבוסמ תויהל בייח

 סירשקה לש הרידאה תומכה לש

 םיקלחה ןיב םימייקה םייראניל אלה

 הסיפת תאצומ תאז הניחבמ .סינושה

 הזש סואכה תרותב בר עויס תאז

 יכ הנחבהה יווילב ,הינייפאממ דחא

 תא תוזחל תלוכיה ונידיב ןיא

 .תללוכה תוגהנתהה

 תימנידה תוגהנתהה הפיא םה םייח

 ןיאו ,היסולכואה ירשקמ תעבונה
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 סיבכרומ סה ונממ רמוחל תובישח

 םייתוכאלמ םייח .ךכ םרידגהל ידכ

 סיקוקז םייחהש לכו לכמ םיחוד

 רבעמו לעמ  דחוימ והשמל

 סזינגרואה לש תטרופמה תונגראתהה

 גשומל םידגנתמ סה ןכלו - 

 תואמה יתשב חוורש סיילאטיווה

 .תונורחאה

 סתועצמאבש םילדומה ,ךכש ןוויכמ

 הזטניסה תא עצבנו סייחה תא רוקחנ

 ויהי םייתוכאלמה םייחה לש

 םיבכרומ ויהיש ךכב םיינייפואמ

 (םיטרפמ) תוינכות לש היסולכואמ

 ,קקדזנ אלו ,תמייק אל .םיטושפ

 תא תלהנמה ,תיזכרמ ,הדיחי תינכותל

 תינכות לכ יכ הארנ אלא - תורחאה

 הטושפ תושי הבש ךרדה תא הווטמ

 הז ללכבו ,םיימוקמ סיבצמל הביגמ

 תוכרעמב .תורחא תויושי םע שגפמ

 תוגהנתה םיביתכמה סיקוח ויהי אל

 םיימוקמ םיקוח אלא ,תילאבולג

 תוהובג תומרב תוגהנתה לכ ,דבלב

 תוילאודיבידניאה תוינכותהמ רתוי

 טחטזטסחז) תעבונ תוגהנתה היהת

 .(06ת וס

 לש ינכטה ןוכמה םייקש תונכת גוחב

 ליגב םידליל (א117) סטסויצסמ

 דדוקל םיפתתשמה ושקבתה ,הרשעה

 דציכ המדתש בשחמ | תינכות

 תונורתפה .םנק תא סינוב םיטימרט

 ועיצה םידליה .רתויב םיכובס ויה
 ומויק לע וכמסש םייתרבח סילדומ
 גיהנמ ןיב תבולשת ,טילש טימרט לש

 הרומ היהש ,הדובע להנמ ןיבל

 תועצמאב םירחאה םיטימרטל

 .ןקה תא תונבל שי דציכ תוארוה
 ותוליעפ תא ראתל לק אלש ררבתה
 יכרד תא ןייצל השקו הו גיהנמ לש
 לש בר הכ רפסמב ותטילשו ותוגהנת+

 לע ונבנ תועצההמ קלח .םסי
 היצמרופניא תרבעהו תותיג

 םידחא .והנשמל דחו

 ותועצמאב עצבת

 חא .םישירפמ

 םירובדה דוקיר

 י לע עצוהש ,ןורתפה

 ת טבש ,1996 ראוני ."

 ַש

 םיקוח ינש לע ססובמ ,קינזר לאכימ

 :רתויב םיטושפ םיימוקמ

 ו\ע בבש אשונ טימרטה ןיא םא .א

| 
 תח

 קל וילע ,\ע בבשב לקתנ אוהו

 .ותוא

 אוהו צע בבש אשונ טימרטה םא ב

 ותוא ףיסוהל וילע ,רחא בבשב לקתנ

 .םייקה בבשל

 בשחמ תינכות םידדוקמ סא

 ,ליעלש םיקוחה ינש תא תמייקמה

 ,יפרג ךסמ יבג לע התוא םיצירמו

 - רוא יקיקלח םתוא לש תוגהנתהה

 םילפטמהו םיטימרטה תא םיגציימה

 יבבש תא םיגציימה םירחא םינמיסב

 הימדה תנתונ ,בחרמב םירזופמה ףעה

 סינוב םיטימרט הבש ךרדל תמלשומ

 ןרדס ,גיהנמב ךרוצ ןיא .םנק תא

 ונאש המ .והשלכ תותיא וא הדובע

 תעבונ תוגהנתה איה וב םיזוח

 תוימוקמה תויוגהנתהה ןיב םירשקהמ

 .תוטושפה

 םייתוכאלמה סייחה לש הניחבה ךרד

 ,תויוהמה תא םיביכרמה םינבמה תא

 דועב .תיגולויבה הניחבהמ הנוש

 המצע תא הקיסעמ היגולויבהש

 ,םייחה לש ירמוחה סיסבה םע רקיעב

 םייתוכאלמה םייחה רקח ןיינעתמ

 .םייתה לש ילמרופה סיסבב
 םייחה תא תקדוב היגולויבה
 םייחה דועב ,"הטמל הלעמלמ"
 הטמלמ" םתוא םיקדוב םייתוכאלמה
 .טוטרשב ראותמש יפכ ,"הלעמל

 היגולויב

 םיבכרומ םינבמ

 םייבושיח םילדומ
 םילדומ לש תומר שולשב ןודנ
 םייתוכאלמה םייחהש סייבושיח
 .םהב סיקסוע

 ,הלואש המר איה הנושארה המרה
 םימתירוגלא רפסממ תבכרומ איהו
 תורטמה םע רישי רשק םהל ןיאש
 תומדל ןתרטמ ןיאו ליעל רניווטש
 תולואש ןה אלא ,תעבונ תוגהנתה
 היצולובאהו היגולויבה סלועמ

 ימתירוגלאב החלצהב תולעפומו

 שפחל ךרוצ םהב שיש םיאשונב בשחמ
 .םיקוחו תורוצ ,םינבמ

 הנורחאב ושכרש ,ולא תוטישמ
 ןה וב ,םיבשחמה םלועב םידיסח
 לע דומלל ןתינ ,החלצהב תולעפומ

 תוטישה לש | ןתלוכיו | ןנסוח
 אצמנ ובש הרקמה והו .תויגולויבה
 ."םיבשחמה תורשב היגולויבה" תא

 הרושק ,המדמה המרה ,הינשה המרה
 םה ולא .םייתוכאלמ םייחל רתוי

 תונבל םיסנמה םייטנג םילדומ

 .תוימניד תויגולויב תוכרעמ

 רמאמה ךשמהבו ,סיאצמנ ןהיניב

 הטמוטואה ,רובידה תא הילע ביחרנ

 השפנההו 1,-%1688/5-ה ,תיאתה

 ונתוא ליבומה לולסמה ןה ולא תוטיש

 הבש ,הנובה ,תישילשה המרה רבעל

 .רתוי תוזעונ תורטמל םיפאוש ונא

 סםיברקתמ ונא הב המרה יהוו

 םייתוכאלמ םייח

 סםיטושפ הלועפ יקוח

+1 
 תוטושפ תונוכמ

 הבו ,םלוחה םסוקה לש ותרטמל
 בשחמהו היגולויבה םיפילחמ
 תויהל ךפוה בשחמה :םידיקפת
 ."היגולויבה תרשמ"

 תונכתהו יטנגה םתירוגלאה
 יטנגה

 תוניינעמה תוקינכטה | תחא
 הנושארה המרב רתויב תוחיטבמהו
 06061ו0) םייטנג םימתירוגלא היורק
 העצוהש ,תאו הטיש .(א!ָפסזוווווופ

 דנלוה ידי לע 1959 תנשב הנושארל
 אוצמל הסנמ ,ןגישימ תטיסרבינואמ
 לע תססובמה היעבל הבוט הבושת
 םירזוח תונויסנמ לבקתמה בושמ
 ןורתפ תאיצמל סינשנו

 ךיא עדוי אל יטנגה םסתירוגלאה
 ,עדוי אוה לבא ,ןורתפה תא אוצמל
 תדימ תא ,הרטמ תייצקנופ תועצמאב
 תארקל ןויסינ לכ .בוט ןורתפל ותברק
 לש תזורחמ ידי לע גצוימ ןורתפה
 סלועב םסיטנלוויווקאה) סיכרע
 יכרעש (םימוזומורכל יגולויבה

 םינתשמ (סינג) היביכר (םילאללא)
 תוזורחמה לולכמ .רודל רודמ

 ןודנ ובש פייטונגל יטנלוויווקאה)
 תונורתפה תא גיצמ (רמאמה ךשמהב
 רודו רוד לכב .םיירשפאה (פייטונפ)
 רפסמ תורבוע תוזורחמה
 ומיש בושו) תוללוכה תויצמרופסנרט
 הבלצה ,תוברתה :(עבטל ןוימדל בל
 .היצטומו

 תדימ יפלש השוריפ תוברתה
 לדג שקובמה ןורתפל המאתהה

 ,ךכיפל .תוברתהל תזורחמ לש יוכיסה

 וריבעי ןורתפל תובורקה תוזורחמ
 תוזורחממ םיאצאצ רתוי אבה רודל

 הקוחר ןורתפל ןתמאתה תדימש

 היצקלסל תצקמב המוד רבדה .רתוי
 רתוי תצק םהל שיש ולא .עבטב

 .רתוי םידרוש ןכא ,דורשל םירושיכ

 תוחפ תצק םירוציש רבדה שורפ ןיא

 םרפסמ לבא ,םידרוש אל םיחלצומ

 .רתוי םיחלצומה לש האמ ךומנ

 המודבש אוה הבלצהה לש השורפ

 סינג םימרות םירוהה ינשש ךכל

 תוזורחמה :ןאכ םג ךכ ,םיאצאצל
 ךכ .סינג לש תורדס ןהיניב תופילחמ
 הליכמ (אצאצה) השדחה תזורחמהש
 קלחו תחא תזורחמ לש םינגהמ קלח

 .הינש תוורחמ לש

 תורידתב ,םעפב סעפ ידמ ,ךכל ףסונ
 יבג לע היצטומ תלעפומ ,הנטק דאמ
 תישעמה השוריפש ,תוזורחמה
 הבצמ תא סינשמ תיארקא הריחבבש
 תא תוביכרמה תויביסהמ תחא לש
 לע זמרמ הז ךילה .תוורחמה
 :היגולויבב סהל סידע ונאש תויצטומה

 164 לש יעובירה שרושה והמ

 .תורורב אל תואצות תולעבו תויטיא

 רפסמ תונשנו תורזוח ולא תויוליעפ

 היסולכואה יבג לע ,תורוד לש לודג

 רוד לכבש איה ונתווקתו ,תיתלחתהה

 תוברקה תוזורחמ רפסמ אצמנ רודו
 אצמית ףוסבש דע ,ןורתפל רתויו רתוי

 תא הווהמה תילאידיאה תזורחמה
 .ןורתפה

 תויעבב םינייטצמ םייטנג םימתירוגלא
 המגוד ךכל הארנ .המאתהו שופיח
 טושפ
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 םימתירוגלאל תניינעמ הבחרה תמייק

 העצוהש ,יטנגה תונכתה יהוזו םייטנג

 הזוק ן"ג ידי לע 1991  תנשב

 .דרופנטס תטיסרבינואמ

 (םינג) םירבאה תאו תכרעמב

 אלא ,םיירפסמ םיכרע סניא תזורחמב

 תפשב טפשמ אוה רבאו רבא לכ

 לעב עכ תנגרואמ תינכותה .תונכת

 תרטמ רשאכ ,םינתשמ םיכרוא

 תבכרומה ,תללוכה |תינכותה

 רבחתהל איה ,םינושה םיטפשממ

 תחא תיתועמשמ תינכות ללכל

 הפש .הגצוהש היעבה תא רותפתש

 ,.155 איה תינכותה יטפשמל החונ

 היצלופינמל החונ הפש איהש סושמ

 קרפל סישרדנ ונאו תוזורחמ לש

 .שדחמ ןרבחלו ןזיזהל ,תוזורחמ

 וא ,םיחילצמ תאז המגידרפ תועצמאב

 בותכל ,חילצמ בשחמהש רמאל בטומ

 תמאתהב תולפטמה | תוינכות

 האיצי ,םיטובור לע הרקב ,תויצקנופ

 הנבנ אל יפוסה רצותה רשאכ ,ךובממ

 היצולובאב חתפתה אלא שארמ

 .תוינושאר תוילויה תוינכות יסיסרמ

 תוהלבה םולח תומשגתה השעמל יהוז

 תנכתמ בשחמה ובש ,תנכתמ לכ לש

 תוליעי רתיב דועו ומצע תא

 .ישונאה תנכתמהמ

 םייתוכאלמ םינורואנ תותשר

 תותשר איה תפסונ הבושח המגידרפ

 הדוסיבש תויתוכאלמ םינורואנ

 ונאש המכ דע ,תוקחל ןויסינה

 .חומה לש ותלועפ תא ,םיניבמ

 רסוחמ ,ונא ןיא תאז המגידרפב

 ךרדה תא ךכיפלו סלועה תא ונתעידי

 ,תויטילנא תואחסונ תועצמאב ועיבהל

 אלא - בשחמה תא תנכתל םיסנמ

 תא קיפהל בשחמה תא ןמאל סיסנמ

 גיצנש ךכ ידי לע הנוכנה הבושתה

 םיטלפהו סיטלק לש לודג ףסוא וינפב

 הגצה ידי לע .םתוא םיוולמה םייוצרה

 ידכ ךות ,תואמגוד לש תינשנו תרזוח

 שוחינ לש הרקמב בשחמה "דודיע"

 "ותשנעה"ו םאותה טלפה לש ןוכנ

 תא סינמאמ ונא ,האטחה לש הדימב

 םיטלק תוהזלו ריכהל תינכותה
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 תא קיפהלו םהב התפצ אל סלועמש

 .םהב םירושקה םינוכנה םסיטלפה

 סינורואנ תותשרב קוסיעה

 הצופתל הנורחאל הכז סייתוכאלמ

 ךרד ,הקיסיפמ ,םינוש סםיעדמב הבר

 םירקחמו היגולוכיספ דעו סיבשחמ

 .סייביטינגוק

 תויעב רקחב שומיש םישוע ונא עודמ

 איה ךכל הביסה !םיבשחמב הז גוסמ

 םניא םמצע םיבשחמה יכ סאש

 תומלועב ךומתל םילגוסמ סה ,"םייחיי

 תויסולכוא סכותבש סייביטמרופניא

 "היצמרופניא" תולוקלומ לש תוימניד

 "הימיכויב"ב תוקסועה

 סלועה עדי םנמא םא .תיביטמרופניא

 םילגוסמ ונא ןיאו סלשומ ונניא ונלש

 תועצמאב ותוגהנתה תא עיבהל

 הווקתהש ירה ,תוריתפ תואוושמ

 ידכ .תדבוא יטילנא ןורתפל עיגהל

 םאה) הבושתה המ ונמצעל ררבל

 הזתניסל רובענ (םעפ יא התוא אצמנ

 ובש סוחת והו .הזילנא םוקמב

 .רתויב ןייטצמ בשחמה

 םייטונפו םייטונג

 לש אלמה לולכמה אוה פייטונגה

 -ב תודדוקמה תויטנגה תוארוהה

 ,ונא התוא הנוכמה יטרפמ ולא .תאא

 םיניינועמ ,המצע "הנוכמ"ה וא

 .הייברל ונכרדב ,לפכשל

 .הנוכמה לש התוגהנתה אוה פייטונפה

 רצונה ומצע יזטיפה םזינגרואה והז

 שוריפמ האצותכ ןמזבו בחרמב

 הביבסה לש תנוכתמב פייטונגה

 .הנותנה

 תויגולויב אל תוכרעמב פייטונגה
 לש תורודס אל תוצובקל סחייתמ
 הנעצובת םהילעש םיסיסב םיקוח
 ןהיתואצותש תונוש תויצלופינמ
 אוה םסוחייש םיפייטונפה הנייהת
 םיעבונה םינבמלו תויוגהנתהל
 סושב .םיקוחה ןיב היצקרטניאהמ
 תללוכה תוגהנתהה תניוצמ אל סוקמ
 ףסואמ תלבקתמ איהו תויושיה לש
 תודדובה תויושיה לש תויוגהנתהה

 תוחפל ,תורשפא ןיא יכ םיעדוי ונא

 תונוכת אוצמל ,יללכה הרקמב

 לש תידיתע תוגהנתה לש תוילאיבירט

 תקידב ידי לע קר ,המצוע לעב בשחמ

 ונורכזב הנועטה תינכותה תודוקפ

 .ילחתהה ובצמ תניחבו

 ויהי המ ןיבהל הדיחיה ךרדה ךכיפל

 תכרעמה תא ליעפהל איה תואצותה

 רתי .התלועפ ידכ ךות הב ןנובתהלו

 אל (פייטונפ) האצות לבקנ םא ,ןכ לע

 םייונישה המ טילחהל לכונ אל ,היוצר

 ןקתל ידכ (פייטונג) תינכותב םישורדה

 שופיח ידי לע קר אלא פייטונפה תא

 אוה בשחמה סירקמה ינשב .הצממ

 עצבל ונל רשפאמה המצוע-בר ילכ

 ירחא בוקעל ,תוארוהה תא

 שרדנה תא ןקתלו שפחלו ןהיתואצות

 .תשקובמה האצותל איבהל ידכ
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 לכ) תיטסנימרטד ןתלועפ יכ םאש

 ךא ,ישונא סרוג לש תוברעתה ןיא דוע

 הכ איהש ירה (ךשמהב ךכ לע

 תא תוזחל לכונ אל יכ דע תבכרומ

 ןתינ יכ דע הזע הכ ןתלוכיו ,תואצותה

 עצבלו סילדומ גיצהל ןתועצמאב

 תויגולויב תונוכתו םינבמ לש תוימדה

 .תובכרומ

 דחוימה .םיחישב םיניחבמ ונא רויצב

 לש םימוליצ ולא ןיאש אוה םהבש

 ולא ןיא ןכו ,םייתימא םיחיש

 ,ולאה םיחישה .ןמא לש םימושיר

 ןווגמב ,םיעבצב ,םהמ סיאלפומו

 ורצונ ,תובע רעיל הוושתש תומכבו

 לש הלעפה ידי לע בשחמ תרועב

 .השקונ תילמרופ בשחמ תינכות

 הנבמה תא תומדהל ןתינ ,רמולכ

 .תילמרופ הנכות תועצמאב יגולויבה

 תכרעמ איה הז הרקמב פייטונגה

 ןושאר רבאב הליתתמה םיקוח

 לש הרקמב איהש ,המויסקא הנוכמה

 ." תואה רויצבש ילאמשה חישה

 קוח תא | םיגיצמ ונא ןכמ רחאל
 :השוריפש ,=-;|+=]ש]-ם|[ץ] הפלחהה

 דצמ תאצמנה תזורחמב ₪ לכ ףלחה

 ונילע ח-5-ש ןוויכמו .ץחה לש ןימי

 .םימעפ 5 הז ךילהת לע רוזחל

 תא  לבקנ הנושארה הפלחהב

 סלוא ,חה ןמיסל ןימימש תזורחמה

 יוטיב לבקנ הינשה הפלחהב רבכ

 ; לכש סושמ ,ךבוסמ רתוי הברה

 רחאל .האלמה תזורחמב בוש ףלחוי

 שוריפ תתל ונילע תופלחהה לכ סויס

 הרקמב שוריפה .תיפוסה תזורחמל

 ,5 ןמיסב ךתשגפיה םע - אוה וניפלש

 לע (4 חיננ) עובק ךרואב עטק טטרש

 םורגי + ןמיס לכ .טלפה תדיחי יבג

 הנימי התעמ הנפוי טוטרשהש ךכל

 וליאו 20 ונלש הרקמב הכרעש תיווזב

 הלאמש הטסהל םורגי (סונימ) - ןמיס

 | ןמיסב םילקתנ סא .רועיש ותואב

 טעה לש יחכונה בצמה רמשיי

 בחור ,היצטניירוא ,םוקימ) טטרשמה

 | ןמיסה .תינסחמב (יוכו עבצ ,וקה

 רומשה עדימה תפילש לע הרומ

 לש יחכונה ךרעל ותכיפהו תינסחמב

 תא רזחשל ןתינ ךכ ידי לע .תכרעמה

 לכ לש התלעפהב ןוכנה בצמה

 .תופעתסה

 .ל-תוכרעמ ידי לע ונבנש םיחמצ לש טוטרש

 ידי לע הגצוהש ,תאז תכרעמש דועב

 תילמרופ איה ,ריימנידניל דיטסירא

 בר ןוימד שי היתואצותל ,ןיטולחל

 .םייתימא סיחמצל

 תא תגציימ ליעל האבוהש המגודה

 סינתינ ולאו רתויב םיטושפה םיקוחה

 ןתינ יכ דע תיתועמשמ הכ הבחרהל

 םיכרעמ ןה 1.-תוכרעמ תרזעב תומדל

 ויקלח תא ןהו םיתובע תורעי לש

 חמצה לש םיימינפה

 תיאת הטמוטוא

 תאש ,לוגדה יאקיטמתמה ,ןמוינ-ןופ

 הברה הכב סישגופ ונא ודי עגמ

 םג קסע ,םיבשחמה סלועב םיאשונ

 שפיח אוה .םייתוכאלמ םייח רקחב

 ,תימצע הייבר לש היצזילמרופל ךרד

 יטמניקה לדומה תא עיצה ךכ םשלו

 :אבה

 הלודג הכירב ונתושרל תדמועש המדנ

 התוא הנכנש הנוכמ הפצ הבו דאמ

 סיפצ ןכ ומכ .ילסרבינואה יאנבה

 הנוכמב .םיבר הנוכמ יקלח הכירבב

 תולשל ךיא תוארוה תכרעמ הרוגא

 שי דציכו םיפצ סיקלח ףונמ תרזעב

 םא .תפסונ הנוכמל םתוא ביכרהל

 ראתמ ,(פייטונגה) הבכרהה רואית

 ירה ,ומצע ילסרבינואה יאנבה תא

 (פייטונפ) שדח קתוע ביכרת הנוכמהש

 .אצאצ תרצוי איה רמולכ ,המצע לש

 ומצע אוה :ןורסח ןיידע שי אצאצל

 אצאצ רציל ןתינ דציכ עדוי ונניא

 תבכרהב ןורחאה בלשה ךכיפל ,ףסונ

 תא וילא ריבעהל אוה אצאצה

 תינכותה) הרוהב הרוגאה תינכותה

 קתנל יזאו (הכירבב הפצ הנניא המצע

 תואמצע ול קינעהלו אצאצהמ עגמ

 יתש ונידיב שי התע .ולשמ םייחו

 םיפלח קיפסמ שי דוע לכו תונוכמ

 ידכ היגרנא קיפסמו הכירבב

 .תוברתהל וכישמי סה ,םליעפהל

 אל דחא ףא ,לברוסמ היה לדומה

 תיקנע הכירב תונבלו עיקשהל ןווכתה

 חתיפ ןכלו תילסרבינוא הנוכמ סע

 גוסמ יטמתמ רחא לדומ ןמוינ-ןופ

 .תיאתה הטמוטואה

 םיאת לש גירס אוה ןוטמוטואה

 טמחש חול ןיעמ סכמצעל וניימד)

 ,(םידומעו תורוש לש בר רפסמ לעב

 יפוס רפסממ דחאב אצמיהל םילוכיה

 בצממ רבעמה יאנתשכ ,םיבצמ לש

 .רבעמ תלבט ידי לע סירדגומ בצמל

 .ולא םיקוחל םסיתייצמ םסיאתה לכ

 ךכיפל ,םיימוקמ סה רבעמה יקוח

 וינכש לש םבצמ והמ את לכ רקוח

 ךרד לע טילחמ הו בצמ יפלו

 רבעמ ןנובתמ אתה ןיא .ותונתשה

 ןיא ןכ ומכו ,הבורקה ותביבסל

 תולעפומה תוילאבולג תוארוה

 הרוצב ,םירשפאמ ."הלעמלמ"

 בלש רובעל סיאתה לכל ,תיתטיש

 רפסמ תאז סיעצבמו ,הז יונישו הניחב

 ."רוד רחא רוד" םימעפ לש בר

 סינבמ גירסב סיעיפומ ךכמ האצותכ

 ,תובכרומ תויתוגהנתה תונוכת ילעב

 רבעמה יקוחמ תרכינ הדימב תונושה
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 "סדיוב" לש תונומת

 םינבמ םיעיפומ רתיה ןיב .םיטושפה

 רמולכ ,תימצע הייבר תלוכי ילעב

 תצובק לע םיקוחה תלעפה ידי לעש

 הכישממ הצובקה ,הנודינה םיאתה

 הדיל תרצונ תאז סע דחיו םייקתהל

 הארה ןמיונ-ןופ .ההזו השדח הצובק

 לדומה לש תיגולה המאתהה תא

 לעב יאת ןוטמוטוא םע ולש יטמניקה

 םילדומ ואצמנ ןמזה ךשמ .םיבצמ 9

 םסרופמה .רתוי םיקזחו רתוי םיטושפ

 ןויג לש "םייח"ה קחשמ אוה םהבש

 .יאונוק

 20105-ה

 לש הקהל תוגהנתהל לדומ והז

 םיצור םא ,הפוצמל דוגינב .םירופיצ

 םירופיצ תקהל לש הפועמ תא ראתל

 ,התוללכב הקהלל סחייתהל ךרוצ ןיא

 רפסמ לש הגצה ידי לע ןתינ אלא

 רופיצה לע םילעופה ,םיטושפ סיקוח
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 (פייטונגכ םישמשמהו) תדדובה

 .הקהלה ףועמ תא תומדל

 :םה סיקוחה תשולש

 קחרמ רומשל "רופיצ" לכ לע .1

 ,הביבסבש םירחא םיצפחמ ילמינימ

 .תורחא "םירופיצ" ללוכ

 תא תוושהל "רופיצ" לכ לע 2
 "םירופיצ"ה תוריהמל התוריהמ
 .התברקבש תורחאה

 וכרמ רבעל עונל "רופיצ"ה לע 3 1
 "םירופיצ"ה תרובח לש דבוכה
 .התברקבש

 םיקוחה תשולש תא םימשיימ רשאכ
 תוגהנתהה תא םיגיצמו ,בשחמ תרועב
 - יפרג ךסמ יבג לע רופיצ לכ לש
 הקהלה .םירופיצ תקהל ףועמב םיזוח
 םירופיצה ,ביצי הנבמ לע תרמוש
 הינשב תחא לקתיהלמ תוענמנ

 " םא םג .ןכרדב םידמועה םילושכמבו
 איה ,הקהלהמ תדרפנ תדדוב רופיצ

 םא .הילא  תפרטצמו תרהממ

 תולוק םג בשחמה טלפל םיפיסומ

 תא גיצהל סיחרוטו םירופיצ לש ץויצ

 אל ,ךסמה יבג לע םיפפועמה םיצפחה

 ילעבכ אלא תוירטמואיג תויומדכ קר

 תוגהנתההו תמלשומ הימדהה - ףנכ

 .הקהל המדמ סנמא תעבונה

 סניקואד לש םיפרומויבה

 היגולואזל רוספורפ ,סניקואד דריציר

 לש סרבחמו דרופסכוא תטיסרבינואמ

 יייכונאה ןגהי ןוגכ תפומ ירפס רפסמ

 .תנכתל דאמ בהוא ,"רוויעה ןעשייהו

 תלבקמ בתכש תוינכותהמ תחא

 לש םינייפאמ לש ןטק רפסמ טלקכ

 ,(!תיגולויב אמש וא) תירטמואיג הרוצ

 ,סינג םינייפאמה תא הנכמ סניקואד

 הנוכת גציימ םהמ דחא לכש סושמ

 :ןוגכ ,תירטמואיגה הרוצה לע תלעופה

 שיש (םירבא) םיפנעה רפסמ והמ

 יהמ ,םסכרוא המ ,(רוציל) הרוצל

 שמתשנ םא ,בושו .יוכו םהיניב תיווזה

 תא טטרשל םסילוכי ונא יפרג גצב

 .םמעשמו טושפ אוה הליחתבש ,רוציה

 ויהי םיאצאצ המכ ןייצמ סינגהמ דחא

 אוה םסירוצי המכל רמולכ ,רוציל

 ךכיפל .אבה רודב ומצע תא לפכשי

 ףסונה בבסה) אבה רודב הפצנ ונא

 קתעה םהש סירוצי רפסמב ,(בושיחב

 ולא ןיא סלוא .םדוקה רוציה לש

 לכבש םושמ ,םיקיודמ סיקתעה

 סינגהמ דחא תיארקא הנוש ,הקתעה

 םיאצאצה ךכיפל .רתויב ריעז יוניש

 סינוש ויהי סה סלוא ,באל סימוד ויהי

 הפיא ה תאזה תינכותה .תצק

 ונאבהש תו

 סה סינגב סם

 ברענ ונא

 'ב שמשמו

 סירוציהמ הזיא עי

 סירחאה לכ .תובר

 רודה תא ; הנ שחמה .ותמוי

 טפושה הפוצה ינפב סיגצומ בושו אבה

 .םירוציה לש אבה רודה טילחמהו

 .בבס לכב ותריחב לע רזוח הפוצה

 האצותכ םיחתפתמ ינושארה

 מז ךשמ ינפ לע ,תוריעז תויצטוממ

 סירוצי ,היצולובאה ךרדכ - בר

 תא םימיאתמה םיאלפנו םסיינוימד

 לש ומעטל רמולכ - הביבסל סמצע

 חתתפתהל םילוכי םירוציה .הפוצה

 טילחי םא םלוא ,איהש הרוצ לכל

 ,לשמל ,םחתפל ונוצרב יכ הפוצה

 .תאז ןווכל לכוי אוה "יסיקרחייל

 םירוצי רפסמ גיצמ אבה טוטרשה

 עיתפמה ןוימדה .םחתפ סניקואדש

 ,רומאכ ,ירקמ ונניא םיקרחל םהלש

 תאזב האור סניקואד .ךכל ונווכ םה

 לש וחוכב שי יכ תכתוח החכוה

 ,םיירעזמ םסייוניש תועצמאב ,עבטה

 םירוצי תונבל ,סיבורמו םיפיצר

 .םיכבוסמ

 םיבשחוממ סיסוריו

 המרה ;תישילשה המרל התע רובענ

 תרזעל בשחמה תא םיסייגמ ונא הב

 לכונש םיווקמ ונא הב ,היגולויבה

 תוגציימה תוימניד תויוגהנתה תומדל

 ילואו ,בשחמה תועצמאב םייחה תא

 לש םייח רוצילו תכל קיחרהל ףא

 .ותועצמאב שממ

 םיסוריווה תא  םיריכמ ונא

 תורמל .הצמשל םיעודיה םיבשחוממה

 סה ,םייח סניא ןיידע ולא םסיסוריווש

 ,םייח תונייפאמה תובר תונוכת סילגמ

 ויהי דיתעב יכ ןיימדל השק אלו

 המודב ,םייח םיבשחוממה םיסוריווה

 .סיגולויבה םיסוריוול

 תולפכשמה תוינכות סה ולא םיסוריו

 תובר ,ןווגמ ןהירוגמ םוקמ .ןמצע תא

 סיטקסיד יבג לע תונכוש ןהמ

 סנכומ עוגנ טקסיד רשאכ .סייטנגמ

 תא קיתעהל הסנמ סוריווה ,בשחמל

 בשחמל סנכוי רשאכו ;הנוכמל ומצע

 בוש הסני סוריווה ,רחא טקסיד

>. % 
 מ 6 ,," ושפה רוציהמ יכ ררבתמ הרהמב

/ 

\ 
, 

/ % %ָ 

 םיפרומויב לש תואמגוד

.. 

 סא .שדחה טקסידל ומצע תא לפכשל

 לכ יכ ןיחבנ דואמ רהמ ,ליעי סוריווה

 סוריו .סיעוגנ ונתושרבש סיטקסידה

 יבג לע םילודג םיחטש סופתי ריאממ

 שלופ וה רשאכו ,סיטקסידה

 תא עצבמ אוהש ררבתי ,בשחמל

 אוהש ךות ,ותוא תווהמה תודוקפה

 תאצמנה תינכותהמ עוציב ינמז לזוג

 ,תמאב עשורמ אוה סא .בשחמב התע

 סינותנהו תוינכותה תא סורהי אוה

 .חישקה קסידבו םיטקסידב םירומשה

 יפכ םייח ונניא בשחוממה סוריווה

 ,הרוצת קר יהוז .םתוא סיריכמ ונאש

 וא ,יטנגמ טקסיד יבג לע יטנגמ ףצר

 ,בשחמה יככותב םיינורטקלא סיבצמ

 תוחפל - אלממ אוה ןיא סאה םלוא

 סיסחיימ ונאש תונוכת - ןקלחב

 הקתעה ידי לע הייבר :תויח תוכרעמל

 ,ומצע יככותב ותומד ןוסחא ,תימצע

 תושיגר ,וחראמ לש סזילובטמה לוצינ

 ,סהל המאתהו םייתביבס םייונישל

 וירבאמ דחאב העיגפמ האצותכ תוומ

 .סישיגרה (תודוקפ)

 לדומכ שמשמ בשחוממה סוריווה

 .םייתוכאלמ סייחל יתלחתה
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 הדדוקש רתויב הבושחה הנכותה

60 

 צ

 תורשב בשחמה רחא | ונשופיחב

 תומדל תלוכיה תלעבו היגולויבה

 איהש יפכ סייח לש תימניד תוגהנתה

 םייחה ידיסח ידי לע תרדגומ

 ,ץו6חזג קפס אלל איה ,םייתוכאלמה

 .ייר סמות לש וידי השעמ

 סינש הליבש גולויב אוה ייר סמות

 הקיר-הטסוק לש סשגה תורעיב תובר

 (םסייעבטה) םסירוציב תוננובתהב

 ,סלוא .הז רוזא םיסלכאמה םיאלפנה

 ,םירחא םירוציב ייר הפוצ ךכל ףסונ

 - םהלשמ סלועב סםהייח תא םייחה

 וא ,םסדאל לגר תסירד וב ןיאש סוקמ

 אוה הז סלוע .רחא יעבט רוצי לכל

 יירש םירוציהו בשחמה לש ומלוע

 תינכות לש האצות סה םהב הפוצ

 ,תצקמב ךבוסמ רבסהה .בתכ אוהש

 יוארה ןמש תוניינעמ הכ תואצותה ךא

 :תינכותה תא ראתנש

 בשחמ המיד ייר ישיא בשחמ יבג לע

 .תודחוימ תונוכת יתש ולו ףסונ

 המודמה בשחמל יכ איה הנושארה

 תחא לכו (32) ןטק תודוקפ רפסמ

 אלל ,ךכיפל .הפקת הדוקפ ןהמ

 ,עצבתתש הדוקפה יהמ תובישח

 תעצבתמה תינכותה רמולכ) בשחמה

 ךומנ רפסמ .לשכיי אל סלועל (וברקב

 רפסמל המוד תודוקפ לש הז

 1 1 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ"



 םידיאולקונה לש ירשפאה תודוקפה

 המיוק ךכיפל .(64) יגולויבה סלועב

 לעב בשחמ ונתושרב ןיאש הנווכה

 תוליעפהש אלא ,ןפוד תאצוי המצוע

 .םיעונצ םיעצמאב עצבתת

 הלואש איה םגו ,הינשה הנוכתה

 שומיש איה ,תירלוקלומ היגולויבמ

 תמאתה לש תויביטאיצוסא תובותכב

 תורוצת

 רוזאל הנופ בשחמ תדוקפ ,ליגרכ

 םוקמה ןויצ ידי לע הלש םסינותנה

 תירפסמ תבותכ תועצמאב ,קיודמה

 ,123% תבותכל ףעתסה :הדוקפה ךכ

 עצבל ךישמי בשחמהש ךכל םורגת

 1234 רפסמ אתמ לחה ויתודוקפ תא

 החיכש תורוצת תמאתה .ןורכובש

 ןיאטורפ ,אתב לשמל .היגולויבב

 ןיאטורפל רבחתהל לוכי ,ג ,םיוסמ

 חטשה ינפ תורוצת םא קר ,8 ,רחא

 ייר .ינשה תא דחא םימילשמ סהלש

 .ובשחמל הז ןויער קיתעה

 יתש קר הליכמ םיבשחמה תפש

 לשמל סא ,ןכל ,(1-ו 0) "תויתוא"

 תופעתסה תדוקפב בשחמה לקתיי

 יזא ,0110 הרוצתל ותוא הנפתש

 אתל ףעתסי אל אוה ייר לש ובשחמב

 הגצהב וכרעש) הז רפסמ לעב

 הווהמה ןותנ שפחי אלא ,(5 תינורשע

 רמולכ) הלש יראניבה םילשמה תא

 םא .בשחמה ןורכזב םסש יא (1
 תבותכל בשחמה הנפוי הז ןותנ אצמיי
 .לכומ אוה הב ןורכזה

 הניכ התוא ,תינכות ייר דדיק התע

 ,תודוקפ 80 תב "יינושאר רוצייי
 ןורכז רוזא תשיכר התיה התרטמש

 רוזאל המצע תקתעהו הלדוגל ההזה

 שארב ביצה אוה ךכ םשל .שדחה

 ףוסבו ,1111 הרוצתה תא תינכותה

 ינש ןיב .1110 הרוצתה תא תינכותה

 תא הלחהש תינכותה הנכש םיכרעה

 0000-ל סילשמה שופיחב התלועפ

 ןכמ רחאל .(שארה תא אוצמל ידכ)

 ידכ ,0001-ל םילשמה תא השפיח

 הלוכי התע .הפוס תא אוצמל

 ינש תרסחה ידי לע ,תינכותה

 ,הלש הכרוא תא בשחל ,םיכרעה

 ףעתסהלו ההז חטש תכרעמהמ שקבל

 חטשל המצע התוא הקיתעמה הרגשל

 הקתעהה רמג רחאל .(אצאצה) שדחה

 ,בשחמל ךכ לע העידוה תינכותה

 הימונוטוא השדחה תינכותל קינעהש

 יתש בשחמה ןורכוב ויה התע .הלשמ

 תניינועמ ןהמ תחא לכש תוינכות

 תוקלחתמהו המצע תא קיתעהל
 ,בשחמה לש בושיחה תלוכיב ןהיניב
 וניה םא .היגרנאה תא המדמה

 ןמז ךותש ירה ,תאו ךרדב םיכישממ

 דאמ רהמו ,תוינכות 8 התע ויה רצק
 תוינכותב אלמתמ בשחמה ןורכו היה
 .הינשל תחא תוהז

 היה ןושארה :םייוניש ינש ףיסוה ייר
 רמולכ) "תונקז" תוינכות "תגירה"
 (תודוקפ לש בר רפסמב ושמתשהש
 ,םיריעו םייוניש תסנכה היה ינשהו
 ידי לע תוינכותה דוקב ,םייארקא
 ינוילימ המכ ידמ תחא תיביס יוניש
 ןוויכמ .0-ל 1-מ וא 1-ל 0-מ תודוקפ

 ןוויכמו תופקת בשחמה תודוקפ לכש

 םוש ,תורוצת יפל איה הינפההש

 לש ונולשכל המרג אל תינכות

 תוינכותהמ קלחש ןבומכ .בשחמה

 היוצרה הלועפה תלוכי תא ודביא

 םירזומ םירבד ועציבו ,(ןמצע תקתעה)

 .ןהיתורטמל תלעות ירסח ,רתויב

 עצבל וחילצה תאז לכב קלח םסלוא

 רתי .םייונישה תורמל הקתעהה תא

 הרוצב ונתשה תוינכות רפסמ ,ןכ לע

 הברה ,תונוש תוניחבמ ,ויה ןהש תאוכ

 רשאמ המישמה עוציבב תוליעי רתוי

 ולחה .ייר לש "ןומדקה באייה תינכות

 סינוש םישדח םסירוצי  עיפוהל

 רתוי םילודג ויה םהמ קלח .סיניינעמו

 ורצונ ןמזה ךשמו ,רתוי סינטק קלחו

 .םירוציה תומכבו לדוגב תובר תודונת

 לש סתעפוה התיה תועתפהה תחא

 45 ינב םירוצי ויה ולא .םיליפט

 דוקה תא ודביאש ,דבלב תודוקפ

 הקתעהה תרגש תא רמולכ) הייברל

 תודוקפש ךכ ידי לע וברתהו (תימצעה

 תורגשה תא וליג םהלש תופעתסהה

 ןורכו יקמעמב םש יא תושרדנה

 םירוציל תוכייש ןהשכ ,בשחמה

 תופעתסההש סושמ סלוא .םירחא

 תבותכל אלו תיביטאיצוסא איה

 .סשל עיגהל וחילצה סה ,תמיוסמ

 סימימתה תונברוקה וקיתעה התע

 ימ רמולכ .םיליפטה לש דוקה תא

 סירוציה אלו םיליפטה ויה הברתהש

 ,םיקיתעמה םירוציה .םרובע ולמעש

 רתוי ונקדזה ,הנוכמ תודוקפ וזבּובש

 םמוקמ תא רשאכ ,תומל ולחהו רהמ

 ולא ירה סלוא .םיליפטה םישרוי

 לש הקתעהה תורגש סויקב םייולת

 הפיא ולחה סה ףאו ,םהיתונברוק

 ןיב לקשמ יוויש רצונש דע - םלעיהל

 .םיגוסה ינש

 ןמז ךשמנ אל הז לקשמ יוויש םלוא

 ךכיפלו וכישמה םייטנגה םייונישה .בר

 ,סיפסונ םיבר םירוצי דוע ועיפוה

 םיליפטל תודגנתה תלוכי ילעב םקלח
 .םמצע תא ודדוב םהש ךכ ידי לע

 םיליפט ויה םישדחה םירוציהמ קלח

 ועיפוה .םירחא םיליפט םילצנמה

 לשה דיב דחא םיעייסמה םירובי

 לש סבל בוט .דוקה תא קיתעהל

 םסירוצי ידי לע לצונ םיעייסמה

 תידדהה הרזעה תא ולצינש "סיאמר"

 .םירחאה לש

 רפסמש אוה השעמ לש ורוציק

 הנתשהו ךלה ,לדגו ךלה םסינימה

 םידימתמ םירבעמב התיה תכרעמהו

 סהבש תופוקתו תוביצי תופוקת ןיב

 ירחא םג .םישדח םירוצי ועיפוה

 לש םסידראילימ לש תוכורא תוציר

 תוביציל תכרעמה העיגה אל תודוקפ

 סה ,טילשל ךפה אל רוצי סושו

 ומלענו םהייח תא ויח ,ועיפוה

 האר ייר םירחא םירוצי לש םתבוטל

 לש האובב בשחמה סלוע תוגהנתהב

 ונמלועב תיגולוקאה תוחתפתהה

 ך16774-ב םילגמ ונאש םושמ ,ונלש

 אילפהל תומוד תויוגהנתהו תועפות

 לש היצולובאה תעב ושחרתהש ולאל

 ראה רודכ ינפ לע םינימה

 תמועל תיטסיניווראד תוגהנתה

 תינאיקראמאל תוגהנתה

 ןיווראדל סדקש לודגה עבטה רקוח

 ןיווראד לש ותסרג .קראמאל היה

 (פייטונפה) אצאצב סייונישה יכ איה

 סיירעזמ סייוניש לש האצות סה

 סייושע םיעורג םייוניש | פייטונגב

 םא םלוא ,אצאצה לש ותומל סורגל

 סיעייסמ סה רמולכ ,םיבוט םסייונישה

 החלצה רתיב דורשל אצאצה ידיב

 תא ריבעי אוהש ירה ,וירחתממ

 דועב ,ולש ויאצאצל ולאה סייונישה

 וקיפסה אל סא - םיתמה וירחתמש

 תא וריבעי אל - םתומ ינפל דילוהל

 .סיאבה תורודל סהלש יטנגה ןעטמה

 דועב ,רבעומ יטנג עדימ קר ,רמולכ

 תורבעומ ןניא תושכרנ תונוכתש

 רדחב וחתופש סירירש .סיאצאצל

 סירבעומ םניא השכרנש המכחו רשוכ

 .סיאבה תורודל תורישי

 םייונישה יכ איה קראמאל לש ותנשמ

 האצותכ פייטונפב תורישי םילח

 תונוכתש ,רמולכ .הביבסה תעפשהמ

 הנרבעות ,טירפ ידי לע ושכרנש

 תולעב תונוכת ןה ולא סא ויאצאצל

 תמייוסמ הפרי'ג ,לשמל .תלעות

 לככ הראווצ תא חותמל החילצה

 ,היתויחא ראווצמ רתוי ךורא אוהש

 לש םינוילעה םיפנעל העיגה ןכלו

 בוט התארו ויתוריפמ התנהנ ,ץעה

 הנוכת ריבעת הפרי'גה .הלמעב

 תולועפה .היאצאצל תאו תשכרנ

 סע בולישב ,קראמאל ןעט ,ולאה

 תויארחא ,תומלשל עבטה לש ותפיאש

 .היצולובאב שחרתהש המ לכל

 קדצ ןיווראד יכ סיעדוי ונא םויכ

 םינד ונא דוע לכ ,העט קראמאלו

 תוחנה ךא  .תויגולויב תוכרעמב

 ןוכנ לדומכ תושמשמ ןכ קראמאל

 לע יונבה לדומ .תורחא תוכרעמב

 רואיתל בוט תושכרנ תונוכת תרבעה

 ןהב .,תויוברת לש ןתוחתפתה

 לע םישכרנה עדימו םיכרע ,תויונמוא

 סירבעומ (סיפייטוניפה) סדאה ינב ידי

 תוברתהמ קלחכ ,תורישי ,האלה

 .סיאבה תורודל

 סייונישה לש תירקיעה סתלעמ

 הברהב םיריהמ םהש סינאיקרמאלה

 סושמ ,םיטסיניווראדה םייונישהמ

 דחא פייטונפמ הרישיה הרבעהה

 לדומ לע ססבתהל ךרוצ אלל ,ינשל

 םהיתואצותש ,םייוניש םימייק ובש

 רבעמהו - פייטונגב ,תורורב אל

 ןוויכמ ,ךכיפל .ךוראו יטיא סושייל

 םילדומב שמתשהלמ סיעונמ ונא ןיאש

 תוחתפתהב ,םיארוב ונאש םסירוציבו

 הב תושעל לכונ ,תינאיקראמאל

 סיבשחמה תוכרעמב - לועפלו שומיש

 לש "ירמוחת"ה ביכרה לע - ונלש

 איה ךכל המגוד .ומצע סזינגרואה

 תורישי תלעופ היצטומה הבש ,זוטחו

 תוארוה לע רמולכ ,רוציה לע

 אלו - ןמצע תא תוקיתעמה הקתעהה

 רוציב תונושה תויובח תוארוה לע

 .יפוסה

 םייתוכאלמ סייח

 תא סינחוב ונא ןיא תאז ההובג המרב

 םייח תוכרעמ לש הימדהל תולוכיה

 יבג לע גישהל סיסנמ ונא ןיא .דבלב

 רחא ינורטקלא רישכמ וא בשחמ

 ,תימניד םייח תכרעמכ גהנתמה והשמ

 תוכרעמ שממל םיפאוש ונא אלא

 רקח לש ייהקזחי"יה הרטמה יהוא .סייח

 .םייתוכאלמה םייחה

 םדק םייתוכאלמ םייחב קוסיעה

 סושמ ,תיתוכאלמ הניבב קוסיעל

 תונוכמ ונידיב ויהש ינפל הברה דועש

 הניב ןהל שי סא חכוותהל היה ןתינש

 ,הניב יהמ ונבהש ינפל דועו ,אל וא

 .םייח רוציל תורשפאב וניתובא וקסע

 הברהו סודק רתוי הברה םייחה לדומ

 ונאש סושמ הניבה לדוממ רורב רתוי

 .ונביבס םייחה םירוציל םירע

 רואתב האלמ תישונאה הירוטסיהה

 םיינכמ סירישכמ תיינבל תונויסנ

 ,םייתוכאלמ םיזוורב :ןוגכ ,םייח ייומד

 חש קחשמל תונוכמ ,תובתוכ תובוב

 םיבר םירופיס םג סיאצומ ונא וכו

 רופיס ,ןוגכ ,םייתוכאלמ םייח לע

 סלוגה ,ויקוניפ ,היטאלאגו ןוילמגיפ

 ,ןייטשנקרפ רייד לש תצלפמה ,גארפמ

 ,ןכ ומכו קפא'צ לראק לש סיטובורה

 תומכ ,תיחכונה האמהמ לחה רקיעב

 ינוימד עדמ ירופיס לש הרידא

 .סיטרסו

 !םייתוכאלמ סייח שממל ןתינ דציכ

 תא תונבל איה הנושארה ךרדה
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 ,ןמחפ יססובמ סירמוחמ םירוציה

 םיריכמ ונאש יעבטה סזינגרואל המוד

 -ב סייוניש עצבל שי ךכ םשל .םויה

 דדוקמה תוארוהה רפס אוהש ,תא א

 ונא ,רמולכ .תויתוא 4 לש תיבפלאב

 היחנהה בטימכ ,עצבנ

 ידכ פייטונגב םייוניש ,תיטסיניווראדה

 ךכ סשל .תומייק םייח תורוצ תונשל

 -בש עדימה תא "אורק"ל תעדל ונילע

 .וניבהל ךכמ רחאלו פא

 םירקוח ןיב 4ורמ םייקתמ הנורחאב

 םיאקירמא םירקוחו םיתפרצ

 שי .הזה תוארוהה רפס לש ומושירל

 לכונ םינש רפסמ דועב יכ חינהל

 אוה אבה בלשה .סא4-ה תא אורקל

 הארנכ ךכלו סיארוק ונא המ ןיבהל

 תא ןיבנשכ .הכורא ןיידע ךרדה

 םירוצי "ןנכת"ל לכונ ,תוארוהה

 םירוצי לש הנבמ תונשל ,םישדח

 .תויתשרות תולחמ אפרל םגו ,םימייק

 .תיטנגה הסדנהה לש הרטמה יהוא

 %8(6ז:6 הנוכמ הינשה ךרדה

 המרל םינופ ונא התע .יתוכאלמ

 ןויסנ ידי לע תאזו רתויב תיסיסבה

 ."םייחה רוקמ" תא שדחמ רוציל

 ובש רקחמה רוכז יאדווב םכמ סיברל

 למשח ימרז םיבר סימי ךשמ וריבעה

 םיזג תבוכרת ךרד ("םיקרב") םיקזח

 תורצוויה תעב הררשש תאזל המוד

 םיבר סימי רחאל .ונלש תכלה בכוכ

 תוינימא תוצמוח ילכב ועיפוה

 .רצענ ךילהתה הפ סלוא .םיניאטורפו

 הלח אלו תוצמוח וראשנ תוצמוחה

 םיאת רבעל תפסונ תוחתפתה לכ

 ולא םיימיכ םיביכר ויה ול .סייח

 םירצוי ונייהו ןכתי האלה םיחתפתמ

 ,םייקהמ הנושו שדח תוחתפתה ץע

 .ןמחפ ססובמ ןיידע יכ םא

 יכ ךכל םידגנתמה תא שמשמ הו לשכ

 תחאכ ,םייתוכאלמ םייח רוציל ןתינ

 תוינימא תוצמוח ןיבש ךכל תויארהמ
 ןיידע ךרדה ,ירותסמה סחוכו ,םייחל
 .הקוחר

 תונבל איה תישילשה תורשפאה
 תתל ידכ ,ןוקיליסו תכתממ םיטובור
 ונינמש תונוכתה תחא תא םהל
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 -ןמז .תרוצת .:םייחה"'תא תונייפאמכ

 הזה טובורל קינעהל שי התע' :בחרמ

 לכ איה רתויב הבוטה הרעשההו ,הנב

 סינורואנ תשר תועצמאב השעמ הו

 דחאל ךרוצ ןיא ,רומאב :םייתוכאלמ

 וננוצרב םא םלוא ,םייח 'םע הניב

 היהי .םייתנובת .םייח. ילעב -רוציל

 ויהי המכ דע .ןכ תושעל ונילע לטומ

 סנה תעדל הניב ילעב ולא םיטובור

 ,ןולמ-יגנראק .תטיסרבינואמ ,גוורומ

 -כ הכשמ תא רידגמ אוהו) תעה אובב

 דע סינובנ הכ ויהי סה  ,(הנש 0

 רוזחנ .סנייפס-ומוהה ישרוי ויהי םהש

 רמאמה ףוס תארקל הו אשונל

 השענ אוה םא ןיב ,הז האירב השעמ

 ידי לע ,כאא-ה לש היצלופינמ ידי לע

 וא סייחה רוקמ לש תשדוחמ האירב

 חומ ילעב תכתמ :יטובור :ידי -לע

 לש הרקמבכ ,וליפא .ילוא וא ינוקליס

 סייטמתמ סילדומ ידי לע .,דוטזמ

 תורוצתכ סיגצוימה ,םיטשפומ

 יככותב םימייקתמהו תוינורטקלא

 תרכהב ונתוא םיליבומ ,בשחמ

 תודבכ תוירסומו תויתא תוישוקל

 .וננויד ףוס תארקל גיצנ ןתואש ,לקשמ

 םייחב םיקסועה לש הנעטה
 "יתוכאלמ"הש איה | םייתוכאלמ
 תא םיביכרמה םיקלחל סחייתמ

 םאו ,םיעבונש םיכילהתל אָלו רוציה
 יזא ,הנוכנ הרוצב םימשוימ סיביכרה
 םהב םיכמות םהש םיכילהתה
 םיכילהתה ּומכ .קוידב .סייתימא
 הנעט .םיקחמ םה סתוא םייעבטה
 םייחל תסחייתמה הקזח רתוי דוע
 לֶש הצובק יכ תנעוט םייתוכאלמ
 סינגרואמה ,םייתוכאלמ םיביטימירפ
 סתוא .תא סיעצבמהו הנוכנ הרוב
 ומכ  םיילנויצקנופ םידיקפת
 וכמתי ,תויגולויבה תולוקלומה
 ךרד התואב "יח" היהיש ךךילהתב
 םייח ,ךכיפל ..יח .יעבט םזינגרואש
 סה - םייתימא סייח ויהי םייתוכאלמ
 .םירחא םירמוחמ סיבכרומ קר ויהי

 סנייפס-טובורה
 איה ותנעט .גווהומ לש ויתועדל רוזחנ

 ילעב ,םיטובורו סויה קחרי אל יכ

 ,תויכשמהו תופיאש ,תושגר ,הנובת

 םינומ ונאש תונוכת ןתוא לכ רמולכ

 גוורומ .ונתוא ושרייו ועיפוי ,שונא ינבב
 םושמ ,ךכב לוספ האור ונניא

 ןיא סנמא .וידלי סה ולא םיטובורש

 קפס ןיא ךא ,םייגולויבה וידלי הלא

 לכש יפכו ,םיינויערה וידלי םהש

 םיחלצומ ויהי וינב יכ הווקמ הרוה

 .ולא וינבב גוורומ חמשי ךכ ,ונממ

 אל סירמוחמ סייושעה ,ולא םיטובורל

 הכורא םייח תלחות היהת ,םילכתמ

 ןתינ היהיש סושמ ,תיחצנ ילואו דואמ

 (הווהמה) רוגאה עדימה תא ריבעהל

 \צונ ,שדח ,רחא ףוגל חומה תא

 ,ומדוקמ רפושמ סגד היהיש קירבמו

 (!חומה ולכשה) שפנה ךישמת ובשו

 ךרד אצמנ סאו ןכתי .םייקתהל

 ונלש ונחומב רוגאה עדימה תקתעהל

 םג הכזנ ,ינורטקלא חומ ותוא ךותל

 .רחא ףוגב יכ םא - חצנ ייחב ונא

 ?י'ונישרויי'

 תויעב תררועמ תאו תורשפא

 הז רחא ףוגב "ינאי" סאה :תוניינעמ

 םנמא םיימשג סינכת סא יי"יינא" ןיידע

 ,רחא ףוגש ירה ,שפנה לע םיעיפשמ

 ךכל איבהל לוכי תונוש תונוכת לעב

 תא קיתענ סא .הנוש היהת שפנה סגש

 םאה ,םירחא םיפוג רפסמל יחומ

 לבקנ אמש וא !ייינא" ןיידע ויהי סלוכ

 !סינושה סיפוגה ןיב ייינרפוזיכס" בצמ

 שוגפי דחא ייינא" רשאכ הרקי המ

 רשאכ ,ןמז רחאל םאה !רחא ייינא"

 חתתפתי (תושפנ) םיפוגהמ דחא לכ

 היהי ןהמ דחא לכ ןיידע םאה ,דרפנב

 תומלועבו  םיפוגב יחה  "ינא"

 חתפי דחא לכ אמש וא ,םיליבקמ

 קוחרה הסיסבב קרש ,הנוש תוהמ

 (חצנ ייח לע םירבדמ ונא יכ ורכז)

 !ףתושמ ינחור ןומדק בא הל היה

 תויתא תויעבב לקתינש ןבומכ

 סאה .לקשמ תודבכ תוירסומו

 ונתא ןיחי  םישדחה "סירוציה

 סנייפס-ומוהה אמש וא ,הינומרהב

 אוה ךכ םאו !המדאה ינפ לעמ םלעיי

 סיכישממ ונא תוכז וזיאב ,רבדה

 חותיפמ םיעורג סהש ולא סירקחמב

 ער ךכב ןיא ילוא וא !ימוטא קשנ

 לש ומוקמ תא שריי רתוי בוט ןימש

 חצנה יית םאה !חלצומ תוחפ ןימ

 בשחתהב ,ומרגי אל ונל וקנעויש

 ינפ לע םימייקה םילבגומה םיבאשמב

 תכל יבכוכב ףאו) ץראה-רודכ

 היהנ אל וב ינוציק סזיאוגאל ,(םירחא

 רשב סה םא ןיב) סיאצאצב סינינועמ

 סהש סושמ (םיינכמ סה סא ןיבו סדו

 םיכלוהה םיבאשמה לע ונב ורחתי

 תעפוה יא םאה ,ךכ םושמו !םילזואו

 ןווינ ידיל איבת אל םישדח תוחומ

 לכונ אמש וא ,(י)תושונאה תכיעדו

 ךישמהל וא ,חתפתהל ךישמהל

 דקפתמה חומה תא  ףילחהלו

 תא ךישמהל ךכו ונממ ללכושמב

 האלה ילאוטקלטניאה עסמה

 !האלהו

 םייתוכאלמה םייחה לש םדמעמ

 ומייקתה התע דע .שדח אשונה

 םייעדמ םיסנכ העברא בייהראב

 םאשונש ,םיסנכ השולש הפוריאבו

 תמישר .סייתוכאלמ םייח אוה

 דסומהו ,דואמ תדבוכמ סיפתתשמה

 תירקחמה תוליעפה דקומכ שמשמה

 תויכוביסה רקחל ןוכמה אוה

 ןוכמה .וקיסקמ-וינבש הפ-הטנסבש

 תודבעמ םע רושקו תיפרגואיג בורק

 תא וחתיפ וב םוקמ ,סומלא-סול

 הכ םייח הדימשהש תימוטאה הצצפה

 .סיבר

 :סחרוב לש ורופיסב םייסנו רוזחנ

 םולחל חילצה סנמא אלפומה םסוקה

 הברה ירחא קר יכ םא ,םדא-ןב

 ,תונולשכ הברה ירחאו תונויסנ

 שואי ידיל תובר םימעפ עיגמ אוהשכ

 .סימדוקה ויתונויסנ לש הדמשהו

 ושמימו ונב תא סלחש תעמ סלוא

 ,לודג דחפ וייח תא הוולמ ,תואיצמב

 אוה ןיא יכ הלגי בוהאה ונבש אוהו

 .ימשג רוצי אלו ויבא לש ומולח אלא

 עונמל ,תעה לכ ,םסוקה הסנמ ךכיפל

 ונבמ תאזה הרכהה תא

 םילמב ורופיס תא םייסמ סחרוב

 :תואבה

 ססוקה האר ,םירופיצ רסח רחשבי

 ביבס תורגוס תוילגעמה תובהלה תא

 טלקמ אוצמל בשח עגרל .תומוחה

 אב תוומה יכ ןיבה יזא לבא ,רהנב

 לכמ וררחשלו ותנקז תא ריתכהל

 .תובהלה יערקל סנכנ אוה .ויתועיגי

 ופטיל סה ;ורשבב וסגנ אל סה סלוא

 .הריעב וא םוח אלל והופטעו ותוא

 יכ ןיבה אוה ,דחפב ,הוונעב ,הלקהב

 המלחש ,האובב אלא היה אל אוה םג

 ."רחא והשימ

 :תפסונ האירק

 הפיקמ המישר הנניא ןלהלש המישרה

 םירמאמו סירפס קר הב יתללכ תינללוכו

 לש ןטק רפסמ ןכו ירלופופ ןווג ילעב

 "םידסיימה תובאייל סיבשחנה תורוקמ

 .אשונה לש
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 ,םייתוכאלמ םייח לע ירלופופ רפס)

 םיקסועה םישנאה לעו ויתודלות ,ויתורטמ
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 5סושתטש 0[ זו116ו8]

 קזותטטוסת \!חוצטזפו(ץ זאב א.
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 יכ סא ןושארה רפסל ויתופיאשב המוד)

 (ונממ טרופמו בוט תוחפ

 3 א. או וש ש|] א
 (יסוק]6או(צ. \ואוחפ. [.טתשסה.

 ןוסספו

 לובגב סיקסועה םייעדמב ירלופופ ןויד)

 אל הירוטסיה ןיעמו ,רדסהו סואכה

 .(הפ-הטנס ןוכמ לש תימשר

 4. אסעטז [.6וצות. 6 סחוק!6אווץ
 ץןוסשתוא. 1.0600

 ליכמו רורב תוחפ ,םדוקה רפסל המוד)

 לש םהימוליצ יווילב סלוא ,םידומע תוחפ

 .(רקחמב סיקסועה

 5. [1שות> ץ8ָשט]א. 76 [כזטהתוא 0[
 6ב%0ת. וש (0תוקטזטז ב6 וש
 אואש 0[ 16 8 שושתטשטא [

 (יסומק|טאווץ. 5וומסת 8 56
 אסא צסזא. 8.

 סואכה תיירואית ,תיתוכאלמ הניבב ןויד)
 .(שפנו ףוג היעבו

 6. \/ו||ןוגמ | קסטת60פוסתט. ךתט

 6ס0טזפוצ6ש  םוצ6זפס- 6

 קגק6זסהסא). 1[ ווצטזפו(ץ | [זטאפב

 (0א(טז6. 7.
 הוולמ ,5[.1 קחשמה לע ירלופופ רבסה)

 (סלועב ומוקמ לע ירלופופ יפוסוליפ ןוידב

 7. או6תבז6 [28ש ותא. 706 ווב

 בוסה תב אטז. \/.5. אסחוסח. אטש
 צסזא. 7.

 לש היצולובאה תרות לע תבהלנ הנגה)
 .(תירבעב םג הנורחאב אצי .ןיוורד
 8. קז?6תוץ|בש קזטפותאושטשוס> 8
 הופ 1ותש6תתוהץ6ז. )6
 ת!טסזוזותוס 36301ץ 01 הז.
 5קתוהפטז-(28|67. אשש צסזא.
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 תונומתב הוולמ 1-5ץ%ו6וו רואת)

 .(ההובג תיטמתמ המר לעב רפס .תוביהרמ

 9. [1גתפ א[סזבט6ס. \א1ותש 6]וו!0זטחב

 ךש טזטתש 0[ ₪001 גם [1טתוגת
 ןתוט||ו<6חתסש. [1בזצהז6 \)תוצטזאוזצ
 קזטפא, 08101086. 1889001.
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 ןויערב םיבהלנה סיכמותה דחא לש ורפס)

 (סייתוכאלמ סייח רוציל ,יוצרו ,ןתינ יכ

 10.6 זואוסקתטז [.גתפוסת. גזזו וטו ה]
 ן[6, קש קז06660ותעא סת
 צ/סזאפתסק ות 1.0% \]0%. אא[.

 א3001א0ה-א ט[טץ.(1987).ך 6
 460006 "וע 9. 9.

 ןושארה סרגנוקהמ סירמאמ תפוסא)

 .(םייתוכאלמ סייחל
 6.|1ותפוסקהסז [.8תפוסת. (7]טא
 ך4ע|סת ס0ץהט [גזתוטתה 8וטטת
 א 5תוטפפטת. הו רשו] 1.116 11. דש
 קזסטטטשוחקא 0[ !ןוט אטשסמ|נ ( 1990)
 צ/סזאאתסק ות 58חוג 6 אא
 00180מ- לע 6]6צ 60 "וו
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 םייחל ינשה סרגנוקהמ סירמאמ תפוסא)
 .(םייתוכאלמ
 ו2.6התוסקטז [גתַעוסת הוו[
 11/6 []|, טצושטס ץזטטטטשותשף.
 4 00ו%0ח- א שפ]טש אש וו
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 ,תוירוטסיה תוגצמ ובו ןינעמ טרס)
 .(םיפילקו תויעדמ

 13.6 ו וסקתטז 10השוסת. אורט
 16 111, ךוט קזטס6ש6ומשא 0[ \ש

 ווגוז6 (1992) \אטזאאתסק ות
 עט. אא.  א300וא0ת-\טא|טקב

400000 611 0. 

 ישילשה סרגנוקהמ סירמאמ תפוסא)

 (םייתוכאלמ סייחל

 :יעבטל יתוכאלמהמ :דרגנירג לאונמע .4

 .בשוח השעמ .םייחו סינורואנ ,הניב

 תגצה) 1991 לירפא ,2 ןוילג ,חייי ךרכ

 ןוידו םייתוכאלמ םינורואנ תותשר

 .(םייתוכאלמ םסייחב ינושאר

 :טובורו םלוג .רוד-ןיע פיליפו הטיא 5

 ,א"כ ךרכ ,בשוח השעמ .עדמו רולקלופ

 םייח) 1994 לירפא ,2  ןוילג

 .(תודהיה תורוקמב סייתוכאלמ

 -לת .תודהיו היצולובא .ןמרוק םהרבא .6

 לע העירי בחר רפס) .1970 .ביבא

 תפקשה רואל היצולובאה לש הדמעמ

 .(תידוהיה תדה

 9 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,יבשוח השעמ"



 המודמ פקטרב'ה חמוצ

 דילמה תוצצומתה חייעבו

 ,ירורד רפע
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םינכוממ םידוביע תוריש - מ"עש

 םיירשפאה תונורתפה תא הרצקב רקוס רמאמה
 דקמתמו עדימה תוצצופתה תייעב םע תודדומתהב

 .היעבל יזכרמ ןורתפכ עדימ םוצמצל לדומב
 הו לדומ תמשיימה תנווקמ תכרעמ וב תראותמ
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 עדימה ירגאמ רפסמב לודיגה םע

 שמתשמה השקתמ םפקיהבו

 .ול שורדה עדימה תא לבקל

 לש תיזכרמה השירדה

 עדימ תלבק איה שמתשמה

 ,ותונילנעתה םוחתל יטנבלר

 יופינו ןוניס רבע רשא עדימ

 .דבלב םישורד םינותנ ליכמו

 ,םיכרד רפסמ וז הרטמ תגשהל

 :ןהב תוירקיעה רשאכ

 תואצמתהל ילכ חותיפ .1

 .םינושה םירגאמב הטילשו

 עדימ םוצמצל לדומ תרדגה .2

 םישורד םינותנ/ רגאמ תריציו

 .המישמל

 םינונגנמו םילדומ חותיפ .3

 הרוצב עדימה חותינל

 .תיטמוטוא

 תנווקמ תכרעמב קסוע רמאמה

 ,םילודג עדימ ירגאמ לוהינל

 סוצמצל לדומ לע תססובמה

 תמוצב לעפומה עדימ

 םע דחי רשא ,המודמ ו[

 הווהמ םיאתמ שמתשמ קשמימ

 תוצצופתה תייעבב לופיטל ילכ

 ףקיהב ימואל ןוגראב עדימה

 .לודג

 אובמ

 םנמזמ לודג קלח קוחר אלה רבעב

 רותיאל שדקוה ןוגראב סידבועה לש

 עוציבו סהל םישורדה עדימ תורוקמ

 סע .ולא תורוקמב סיבר סישופיח

 ירגאמ רפסמ לודיגו עדימה תובחרתה

 ינפב תבצינה היעבה ,םפקיהו עדימה

 עדימה םסוחתב ןוגראב םידבועה

 תא ןיימלו ןנסל דציכ - הכופה

 הרוצב לבקלו תולודגה עדימה תויומכ

 שורדה עדימה תא הריהמו הטושפ

 .םהל

 :שמתשמה ינפב תומייקה תויעבה

 סייטנבלרה עדימה ירגאמ רותיא (א

 .ותלאש םוחתל

 תמצמוצמ ,תיטנבלר הבושת תלבק (ב

 רדגומה אשונל סחייתתש ,הפקיהב

 .שמתשמה יי'ע שרדנה

 רגאמב המיאתמ שופיח תלוכי (ג

 וא עדימה םסוצמצ ךות ,עדימה

 .סינוש םינוירטירק יייפע ותבחרה

 עדימה רגאמ ךותב טווינ תלוכי (ד

 רגאמה הבש ךרדב אקווד ואל ,יוצרה

 ךרדו ויכרצ י"פע אלא  ןגרואמ

 .שמתשמה לש ותבישח

 שמתשמהש עדימ ירגאמב שופיח (ה

 .םהלש ימינפה הנבמה תא ריכמ וניא

 ,םיילאוטסקט עדימ ירגאמב שופיח (ו

 סניא םהב םיישומישה םיחנומה רשא

 שמתשמל םירכומה םיחנומה חרכהב

 לופיטל םויה סימייקה תונורתפה

 סיכוותמב שומיש .1 :םה ולא תויעבב

 ךרוצל (םירחא םיחמומ וא סינעדימ)

 .םירדגומ םיאשונ יי'פע עדימ תופילש

 עדימ חותינ לש סינוש תונויסנ 2

 סע תודדומתהל ךרדכ יטמוטוא

 סניא ולא תונורתפ .(1) עדימה תויומכ

 תא ןיא םידבועהמ קלחל .םיקפסמ

 םיחמומה ,המיאתמה תויחמומה

 רסוח סייקו םינימז סניא סימייקה

 עדימה יחותינב יתועמשמ קויד

 השענ לעופב .םימייקה סייטמוטואה

 דמועה עדימב דבלב יקלח שומיש

 ילכלכ וניאש בצמ ,שמתשמה תושרל

 שי ליעל רומאה רואל .ליעי וניאו

 .היעבה ןורתפל תורחא םיכרד שפחל

 תוצצופתה תייעב ןורתפל םיכרד

 עדימה

 תונושה תויורשפאה תיצמת ןלהל

 :(3) עדימה תוצצופתה תייעב ןורתפל

 רפסממ ,םיוסמ אשונב עדימ זוכיר

 םירגאמ

 סה םכב.ר סםסימותת

 ןיב היצרגטניאו ,םיירנילפיצסידרטניא

 חתפל שי .תינויח סינושה םירגאמה

 אשונב עדימו םינותנ זוכירל םילכ

 האלמ הנומת תלבק םסשל רדגומ

 .ותוניינעתה םוחתב שמתשמל תללוכו

 (4) תוידועי תוכרעמ חותיפ

 םינושה םישמתשמה לש עדימה יכרצ

 .סתדובע יפואל סאתהב סינוש ןוגראב

 תוצובקל םיקלוחמ סישמתשמה

 הצובקכ םהיתולועפ רשא הדובע

 ןויערה .סירורב סהיכרצו תורדגומ

 תויוליעפה ללכ תא זכרל אוה

 תכרעמ ללכל שמתשמל תושורדה

 תא קפסל שי .ותדובע סוחתב תחא

 התוא ךותל ולש עדימה יכרצ ללכ

 .תכרעמ

 תוכרעמ ןיב היצרגטניא

 לודיגל איבה ןוגראה יכרצב לודיגה

 קפסל ודעונש עדימה תוכרעמ רפסמב

 ,ולא תוכרעמ ןיב היצרגטניא .הז ךרוצ

 תונושה תויצקנופב תויוליפכ תעינמ

 בושח ךבדנ הנווהת ןהיניב תוירושיקו

 דוביאל הכילהו עדימה רוזיפ תעינמב

 .תונושה תוכרעמה ןיב שמתשמה לש

 עדימ םוצמצל לדומ

 םג דעונ ןוגראב םייקה עדימה

 .םימייק סינותנ לש תומיאו הקידבל

 רשפאמו שמתשמל חונ עדימה סוצמצ

 תולודג עדימ תויומכ סע דדומתהל ול

 .(66 ,5) רתוי הליעי ךרדב

 רשא ןונגנמ חתפל שי הז לדומ סושייל

 םינותנה לש עדימ רגאמ הנבי

 הו ןויער טוריפ .דבלב סימצמוצמה

 .ךשמהב ןתניי

 םירגאמה לע תויצלופינמ תלעפה

 םינותנ לש יטמוטוא חותינ תועצמאב

 לש הדובעה תינכות ,םירבדה עבטמ

 ךרוצל .דבלב סיגירחב לפטת ןוגראה

 םינוירטירק רידגהל שי  סרותיא

 תועצמאב סתוא ליעפהלו סימיאתמ

 .םירגאמה ללכ לע ,םיאתמ ןונגנמ

 עדימ רציית סינותנה לע וז היצלופינמ

 לש יטמוטוא חותינ .לופיטל םצמוצמ

 הניב לש םיטנמלא בלשמה ,םינותנ

 ההובג קויד תמר רשפאי ,תיתוכאלמ

 .לופיטה ךשמהל רתוי
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 םירגאמב תואצמתהל ילכ חותיפ

 עצבי רשא ילכ חותיפ אוה ןויערה

 רתאיו םימייקה סירגאמה ךותב ןוניס

 םוחתל םייטנבלרה םירגאמה תא

 .שמתשמה תוניינעתה

 רוזחא ילכ חותיפ

 רגאממ תונוש תופילש עוציב ךרוצל

 רשא ,םיאתמ רוזחא ילכ חתפל שי הז

 טושפ רוזחאל הנעמ תתל ךירצ

 בכרומ הנעמו םצמוצמה רגאמהמ

 םירגאמה ךותמ רוזחאל רתוי

 רגאמה הנבנ םהמ  ,םיבחרה

 טושפ בוליש םייקל שי .םצמוצמה

 רגאמהמ עדימה רוזחא ןיב אלמו

 .ךפיהלו ,בחרומה רגאמל םצמוצמה

 םימדקתמ רוזחא ילכ חותיפ

 ילכ םיבייחמ ספקיהו םירגאמה לדוג

 .םידבר המכב םימדקתמ רוזחא

 םייקלח סינותנ יייפע יתצובק רוזחא

 תא הווהמה היסולכואה תצובק לש

 לש רדגומה תוניינעתהה סוחת

 ינייפואה ,חותפ רוזחא .שמתשמה

 םיילאוטסקט סירגאמב רקיעב

 סיסבב ןותנ לכל הרישי השיג רשפאמו

 .(7) םינותנה

 ץק6ז(6א6-ב שומיש

 תרשפאמ ₪ץק6תטא| תייגולונכט

 .(8) עדימה לש יתרדס אל רוזחא

 סירגאמב טווינ איה וז תלוכי תועמשמ

 תיתרדס הרוצב אקווד ואל ,םילודג

 םייביטאיצוסא םירשקב םג אלא

 שומיש .שארמ ורדגוהש םסירחאו

 םירשק רידגהל לוכי וז היגולונכטב

 ןתוא דדובלו תונוש עדימ תוסיפ ןיב

 .(9) רגאמה ללכ ךותמ

 ילכ ללכ ךרדב אוה העקטזו6א[

 .ןותנ רגאמ ךותמ עדימה תבחרהל

 תמוצב שומיש דציכ םיגדנ וז תכרעמב

 עצבל רשפאמ תֶץקפחטאז-ב המודמ

 .עדימ םוצמצ לש הלועפ

 ןוגראב םירגאמה

 הז רמאמ קסוע םהב עדימה ירגאמ

 םייניעידומו םיילקסיפ סירגאמ סה

 להנמ לש בשחמב סינסחואמה
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 תדיחי .מייעש - הנידמה תוסנכה

 יפגאל בושחימ יתורש תנתונ בשחמה

 םירתא 85-ב םיסורפה ,(<ראב סיסמה

 ףסונ .הצק תונחת 3500-כ םע ,םינוש

 800-כ בשחמ יתורש םילבקמ ךכל

 ,חי"ור) םיגציימ לש םייטרפ םידרשמ

 בשחמל סירשוקמה (סמ יצעויו דייוע

 םיבשחמה תועצמאב יזכרמה

 .םסהידרשמב םיישיאה

 סיקלחנ ןוגראב םימייקה םירגאמה

 רשא סיימינפ םירגאמ :םיגוס ינשל

 סלועפתל סמצע םיפגאה יייע ורצונ

 ,המוש ,תונובשח תלהנה) ףטושה

 סירגאמו (יוכו הפיכא ,תרוקיב

 צוח ימרוגמ סיטלקנה סיינוציח

 ,םידיגאת ימשרימ ,םיבשות סשרימ)

 םירגאמ סרקיעב ולא .(יוכו ןיעידומ

 ףסונ .רדגומ הנבמ םע םיטמרופמ

 םיילאוטסקט םירגאמ םימייק ,ךכל

 הירפס לעופב םיווהמה ,םיסמ יאשונב

 וז הירפס ([ט1[-6א0 תבשחוממ

 ,הקיקח יאשונב בחר עדימ הליכמ

 חפנ .דועו תויעוצקמ תויחנה ,הקיספ

 לש 170 08-כ אוה ללוכה םירגאמה

 ןוילימ 150-כ םיללוכה םסינותנ

 .םיצבק 400-ב תומושר

 עדימ סוצמצל לדומ

 אוה עדימה סוצמצ לדומב ןויערה

 םייטנבלרה עדימה ימוכיס תא זכרל

 בורבש איה החנהה .םוחת לכל

 תא קפסי סצמוצמה עדימה םירקמה
 םינוש םישופיחב ךרוצהו ,שמשמה
 תנוכתמה .רתוימ היהי אלמה עדימב
 תווהמה ,"תונורחא תורושיי לש איה
 רשא בר םינותנ ףסוא לש סוכיס
 תוצצופתה תייעב תא תרצוי ותומכ
 קלחב תוחפלש איה החנהה .עדימה
 וא רצקה רואיתה תלבק םירקמה ןמ
 תא קפסת םצמוצמה עדימה
 רובעל ךרוצ ול היהי אלו שמתשמה
 ןינעה תרהבה םשל .אלמה עדימל
 אשונב עדימ זוכירל המגוד ןלהל
 תוסנכהה :דיגאת וא םדא תוסנכה
 לש ףסואמ ללכ ךרדב תובכרומ
 תוירוגטק םיווהמה םיירפטמ סינותנ
 תוסנכה ומכ ,תוסנכה לש תונוש

 ,הריד רכשמ ,קסעמ ,הדובע רכשמ

 .'וכו דנדיבידמ ,תיבירמ

 לוכי תוסנכהה םוחתב םינותנ זוכיר

 םדא לש תוסנכהה לכ םוכיס תויהל

 המגוד יייפע .תמיוסמ הנשב דיגאת וא

 לכ תא ףסוא רשא ןונגנמ רדגוה וז

 םירגאמב תומייקה תוסנכהה יביכרמ

 תיתנש המרב םתוא סכסמ ,סינושה

 וז הטישב .דבלב סוכיסה תא גיצמו

 שוכר ,תואצוה אשונב עדימ זכרל ןתינ

 .ךרוצל סאתהב ,וכו

 ןתינ תימושיי הרוצב הז לדומב שומיש

 תריציל ₪ץק6706% ילכב תוארל

 ילכב 11ץקטזוטאו תייגולונכטב סירגאמ

 לבקל תורשפאה שמתשמל תנתינ הז

 עדימה לש יירצק רואיתיי ןושאר בלשב

 תורשפא ןכמ רחאל קרו יטנבלרה

 םושיי .(11 ,10) אלמה עדימל רובעל

 אוה הז ןורקע סשיימה דע קת

 עדימה תגצה רשפאמה ווססאומז

 אוה סהמ דחא רשאכ ,םיכתח רפסמב

 (12) יייתיצמת עדימי"

 :סוצמצה ןונגנמ חותיפב םיבלשה

 .לדומב וללכייש םיאשונה תרדגה (א

 ףוסיאל םינושה םיטקיבואה חותיפ (ב

 .ומוצמצו עדימה

 לכמ עדימה תגצהל ןונגנמ חותיפ (ג

 לכל רשאכ ,תיאנולח הטישב טקיבוא

 .עדימ תגצה ןולח רשוקמ טקיבוא

 רשפאמה שמתשמ קשמימ חותיפ (ד

 :תואבה תויצקנופה תא

 תא סיניינעמה םיאשונה תריחב -

 .םיאשונה ללכ ךותמ ,שמתשמה

 רדס י"פע עדימה תונולח ןוגרא -

 ירדסל סאתהב שמתשמה ןוצרו

 .ותדובע

 זוכיר ןולח ךותמ עדימה תבחרה -

 ךרוצ שי שמתשמל רשאכ ,עדימה

 רשאכ ,רתוי בחר עדימ תלבקב

 שי .קיפסמ וניא םצמוצמה עדימה

 -ב ביחרהל וא סצמצל שמתשמל תתל

 .ךרוצל םאתהב ,םיוסמ אשונב 200ז

 ייפע םיאשונ תוצבקה תריצי (ה

 ,םישמתשמה תייסולכוא לש םידיקפת
 :המגודל

 זוכיר - היבגב םיקסועה םישנא

 שומימ ךרוצל הווהב שוכר לע סינותנ

 .תובוח

 ינותנ זוכיר - המושב םיקסועה סישנא

 ,סמ תונש יייפע ,רבעב שוכרו תוסנכה

 יתנשה תוסנכהה חוד תקידבל ילככ

 .סדאה לש

 תמוצב םוצמצה לדומ תלעפה

 :המודמ זץ[

 עדימה ךותב טווינ רשפאל ידכ

 רגאמ ןיבל וניבו ומצע ימלוגה

 ןונגנמ לעפומ סצמוצמה םינותנה

 1עקטחטא( תמוצ ךותב עדימה םוצמצ

 תמוצ וא תבשוחמ תמוצ .המודמ

 דחאכ 831882 י"ע ורדגוה המודמ

 תוכרעמ לש אבה רודל םיאשונה

 לע רביד ₪8818%2 (13) הידמרפיה

 היהת תבשוחמ תמוצ הבש תורשפא

 בחרמב תינבומ אתליאש לש האצות

 וירבוחו 381!ג5טטז8תנגתוגת .סיוסמ

 וזכ תבשוחמ תמוצב ושמתשה (14)

 םוחתמ הטלחה-תכמות תכרעמב

 תבשוחמה תמוצה לש ךרעה .יקסע

 הרצונש תמוצ היה םהלש תכרעמב

 סירחא םיתמצמ בושיח תלועפ יייע

 תא ורידגה 56וש/םז(2-ו 1181882 .(15)

 הרדגה לע ססובמה ₪6או6ז לדומ

 טסקטרפיה תוכרעמ לש תילמרופ

 .הידמרפיהו

 :תובכש שולש רידגמ רטסקד לדומ

 תבכשו ןוסחאה תבכש ,הצירה תבכש

 -ו 0ז00086א (16) םיביכרמה ןכות

 ביכרמה גשומ תא וביחרה

 םימייקה סיביכרמה ראש ןיב .ימינפה

 תלועפ יייע רצוימה המודמ ביכרמ שי

 תכרעמה .(17) תימניד תונכת

 תשמתשמ (יגולה רגאמה) תראותמה

 ןורקע תמשיימ רשא המודמ תמוצב

 תמוצה ךותל בחר עדימ סוצמצ לש

 םיללכ יייפע ,תכרעמב תמצמוצמה

 תישענ ךכל ףסונ .שארמ ועבקנש

 סינותנ לע בושיח תלועפ תמוצב

 .םירחא םיתמצמ

 תכרעמה רואית

 תכרעמב ךרוצה ,ליעל רכזוהש יפכ

 יובירו םירגאמה רפסמ לודיג םע רצונ

 לש תלוכיה רסוחו סםהב םינותנה

 ללכב  אצמתהל  םישמתשמה

 ךרוצה ררועתה ןכ ומכ .תוכרעמה

 ללכ לש "בחורל ךותיח" עצבל

 תריציל תיביטרגטניא הרוצב םסינותנה

 תכרעמה .הנותנ תושי לע םלש ליפורפ

 תורשעמ תמא ןמזב םסינותנ תרזוג

 םינותנ יסיסב תחת םסינותנ יצבק

 לש סינוילימ תורשע םיליכמה םינוש

 שמתשמל תנתונ תכרעמה .עדימ יטרפ

 סינותנה בורל ישאר דחא רעש

 תכרעמה .(18) בשחמב סינסחואמה

 .ומוצמצו עדימ ףוסיאל ילכ תשמשמ

 :םיביכרמ רפסמ תכרעמל

 :שמתשמ קשמימ

 תא רוחבל רשפאמה שמתשמ קשמימ

 טירפת ךותמ ולש תוניינעתהה ימוחת

 רשפאמ הז קשמימ ,ךכל ףסונ .םיאשונ

 תונולח סוקימ לע טולשל שמתשמל

 .סרדסו עדימה

 :עדימ יאשונ

 ןתינ םסהבש סיאשונ 31 סויה תכרעמב

 .זכורמ עדימ לבקל

 :סיירשפא סיאשונל תואמגוד

 רפסמ ,םדאה סש - סיהזמ סיטרפ .א

 לע סיטרפ ,הדילה ךיראת ,ולש תוהזה

 .'וכו םידלי רפסמ ,גוזה ןב

 לע עדימ זוכיר לבקל ןתינ - ןיילדנ .ב

 סדאה תולעבב םיאצמנה ץילדנה יסכנ

 סה סהב סירוזאה ,םרפסמ ,שקובמה

 .סייוושו םיאצמנ

 םימוכיס לבקל ןתינ - אובי ינותנ .ג

 המרב סדאה לש אוביה ךרע לע

 .תיתנש

 זוכיר תא לבקל ןתינ - םיריכש ד

 הקולחב תרוכשממ סדאה תוסנכה

 לבקל ןתינ הנש לכ יבגל רשאכ ,םינשל

 ,תרוכשמ כייהס ,םידיבעמה רפסמ תא

 הדובעה ישדוח תא ןכו הכונש סמ

 .הנש לכב סיללוכה

 תא זכרמ הז אשונ - מייעמב תויצ .ה

 אוהו מ"עמ תכרעמב סדאה תויצ

 שיגהש תוחודה רפסמ תא ללוכ

 רוחיאב ושגוה םהמ המכ ,תונוטלשל

 .וילע ולטוה תוסנק המכו

 סיאלמה תא זכרמ הז אשונ - יאלמ .ו

 לע ססבתהב ,תיתנש המרב קסעה לש

 .תכרעמה לש תורוקיבו סדאה יחוויד

 תיתנש המרב אוה גצומה יאלמה

 יאלמו החיתפה יאלמ תא לבקל ןתינו

 .הנש לכל הריגסה

 :טווינ ילב

 עדימה תונולח ןיב טווינל ילכ

 ,םמצע עדימה ירגאמל סימצמוצמה

 סינותנה ללכ לש הבחרה םיללוכה

 רמוחה תא לעופב םסיווהמו תכרעמב

 סוצמצ ןונגנמ לעפוה וילע ימלוגה

 לש הרדגה יייע השענ הז טווינ .עדימה

 טסקטרפיה יתמצכ עדימה תונולח

 ןיב העונת םירשפאמה סירשק תריציו

 אצמנה אלמה עדימל ולא עדימ יתמצ

 .םמצע םייללכה םירגאמב

 :םישמתשמ תוצובק תרדגה

 תועובק סישמתשמ תוצובק תרדגה

 םישמתשמ תוצובק .ףתושמ הנכמ םע

 ףתושמ סיכרצ ךתח תולעב ןה ולא

 וא סיבורק תוניינעתה ימוחת ללוכה

 עובק םינותנ ךתח תרדגה .םיהז

 הצובקה ישמתשמל תרשפאמ הצובקל

 עדימה ללכ תא הטושפ הרוצב לבקל

 עיקשהל ךרוצ אלל ,הז ךתחב רדגוהש

 סיניינעמה םיאשונה המ הבישחו ןמז

 .תירשפאה םיאשונה תמישר ךותמ

 םישמתשמה תוצובק תרדגה ,לעופב

 לדומל יטרפ הרקמ המצעב הווהמ

 סוצמצ תרשפאמ איהש ךכב תכרעמה

 תרשפאמ ךא ,הרדגהל םסאתהב עדימ

 סאתהב ףסונ עדימ תלבק ךדיאמ

 .ךרוצל

 תונורתי

 םירגאמב תוחמתהב ךרוצ רסוח (א

 .םינושה

 .דחא ילכ ךרד הפילשב תוחונ (ב

 תפלוש תכרעמה) ינכדעו ןימז עדימ (ג

 הרוצב םינושה םסירגאמהמ עדימ

 .(הלעפהה תעב תנווקמ

 תורשפא ,הגצהה תרוצ לע הטילש (ד

 .שמתשמ לכל ידוחיי טלפ תלבק

 ןיב רבעמל החונו הטושפ תורשפא (ה

 .ותבחרהו עדימ סוצמצ

 אתהו תשקובמה תושיה לע הלעפה (ו

 9 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,ייבשוח השעמ"
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 קוח ללגב) רותפכ

 תונורסח

 קוזחת בייחמ (א

 וגאמב סינוש םייונישל
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 "סילעהל"  םיתעל לוכי רשא לדומ
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 יתמצ ןיב טווינ
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 וא חותינ 3
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 םישמתשמל רשפאל הצורש

 רתאמ ברימה תא קיפהל תשרב

 ול בטומ - ולש טנרטניאה

 םג יתימא ןמאמ עיקשיש

 תאנהל רבעמ .ןכותה םותתב

 תלוכיל רבעמ ,המשל השילגה

 הקיפרג יריתע םירתאב ראפתהל

 ,וליג םתוא סיקימיג יעפושו

 םיעיגמ טנרטניאה ישמתשמ

 .םינכת רחא שופיחב הילא

 / ויינשת טבש ,19%6 ראוני ,ייבשוח השעמ"
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 תשר ,ןוטליה תונולמ תשר וידחי וב ורבחש , םויצרוסנוק רכש 8 ₪.

 תרבח לש היתוריש תא דאב בכרה תרכשה תרבח טוי דאו ל

 הפועתה תרבח לש תב-ה בח 0 7
 -תונלבק יאנתב לודג 4%

 ויה גרוסו - ב הש הרבז 2

 ןוטליה תשרשכ לבא יי םג תורי ה קווישל תול לודג תו 5

 ייוקיל בקע .תורומח תויעב הב ולגתה ,תכרעמה תקידבב הליחתה
 אלא .םישדוח רשע-הנומש ת ב הייחד לע 1חוז60 העידוה דוקפית
 ,טקיורפה .תליחת ראל םינש יצחו שו לשו ,ורתפנ אל תויעבהש
 לוט ב לע זרכוה ,םירלוד ינוילימ 125 וב ועקשוהש
 תרבח לש עדימה יש להנמ ה קקמ בתכ םידבועל בתכמב ,

 : .המב" - ה 5671005 4068 . 6 הפועתה
 = בצמה לע ועדיש המ וליג אל 60אןאאו טקיורפ ת יקנה לע ונמינש
 ה |- רתוי תושק תויעב 2 רבדה .י ארה דעומב טק יורפה לש יתימאה

 ומייק + יהש ולאמ - תיטנניפ הניחבמ ןהו תיקסעה הקיתאה תניחבמ 1
 'מ יולג ה 'צמ ויה םישנא ם םתוא וליא זוע יפא

 ועטוה ה ארגז לג לכ '.דחי ם , טו יתא חרוכ והז - ונלש סעב ן) ילע | .
 ו . , | 0 ו . ת ,םינותנ ידסמ ת יגולונכטב | ראו ק תויעבמ לבטש צבמב ע של ובישמיש ידכ תוחוקלז 'ה

. 

 0 ו 8
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 \ | חמאה ה רשו .קיודמ

 סיסונמ ,הנכות יחתפמש קפס ןיא

 ןפואב לקתיהל םילולע ,ויהיש לככ

 תולאשה .םיינכט םיישקב ימיטיגל

 עדימ תוכרעמב עוצקמ ישנאכ ונילעש

 לדוג רדסב ןולשכ סאה :ןה ,לואשל

 םיתתפמה סא !תורקל בייח הזכ

 תויעב ינפב סיבצינ סה יכ סיניבמ

 תא עדייל םהילע םאה ,תוינכט

 סיישק לש הרמוח תגרד וזיא !חוקלה

 ?חוקלל הערתה ןתמ הקידצמ הלא

 תא תפתשמ הניא הלהנהה םא

 ירבח לע תלטומ סאה ,עדימב חוקלה

 לע עירתהל תוירחאה טקיורפה תווצ

 ט]!סש 116 - "תיקורשמב קורשל"י) ךכ
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 תרוצב הבושת תובייחמ ולא תולאש

 תוגהנתה ינקתו תיעוצקמ הקיתא דוק

 גיצהל איה הז רמאמ תרטמ םירורב

 סידוק דציכ ןוחבלו הרקמה תא

 עדימ תוכרעמב םימייק םייתא

 ןכ ומכ .הלעמ אוהש תויגוסב םילפטמ

 םיעגונה םיישעמ םיחקל קיפהל הסננ

 עדימ תוכרעמ יתוריש יקפסל

 .םהיתוחוקללו

 עקר

 קושב אאא הניחבה 1987 תנשב

 לש יזכרמ לוהינ :שדח ילאיצנטופ

 הרבחהש יפכ .תונולמל תונמזה

 תונולמל תונמזהה ןמ 20% קר ,התליג

 דועב ,יזכרמ תוריש תועצמאב ושענ

 תונמזהה ללכמ 80% תוסיטה ףנעבש

 ןוגכ ,תיזכרמ תכרעמ ךרד ועצוב

 הטילחה הרבחה .אאא לש 6

 תכרעמ תועצמאב הז בצמ לצנל

 .הפיקמו השדח

 תכרעמל ןתינש סשה אוה 6סאאא

 תכרעמ תויהל הרומא התיהש ,עדימ

 ףנעב רתויב תמדקתמה תונמזהה

 תואנולמ ,תוריית לש בלושמה

 לע ונב תוחוקלה .בכר תרכשהו

 ויה רשא ,םיחמומה לש תויעוצקמה

 תנמזה תכרעמ חותיפל םיארחא

 התיהש 54885 החילצמה תוסיטה

 הלוכ: הבש ךרדל תקהבומ המגוד

 יגטרטסא ןורתי בינהל עדימ תכרעמ

 .הישמתשמל

 85-מ רתוי תולעופ הקירמא ןופצב

 תואנולמה תותשר .תונולמ תורבח

 ,טויראמ ןה תיצראה המרב תוירקיעה

 .ןותרש ודדי-ו ,ןיטסוו ,טאיה ,ןוטליה

 ןימזהל םירייתה םילוכי הבש תולקה

 .הז ףנעב ינויח לוקיש איה תומוקמ

 תונורחאה םינשה הרשע-שש ךלהמב

 תוכרעמ וללה תותשרה לכ ושכר

 תוכרעמה .תובשחוממ תונמזה

 לכב תועיסנ ינכוסל עדימ תוקפסמ

 וחתיפ תותשרה ןמ קלח .םלועה יבחר

 ןתוא ושכר תורחא ,ןהלשמ תוכרעמ

 ולדבנ תוכרעמה .םיינוציח םיקפסמ

 ךכ .תלעותהו תוליעיה תדימב ןהיניב

 לש א8583 תכרעמ התכז לשמל

 תובוטה תחאכ הרכהל טויראמ תשר

 אס0874 תכרעמש דועב ,ףנעב רתויב

 תונש תישארב החתופש ,ןוטליה לש

 .הליעי-יתלבו תלבגומ התיה ,םישישה

 םג ,תולודגה תונולמה תותשרל המודב

 תוכרעמ ושכר הפועתה תורבח

 ויה ןהיניבמ ןויצל תויוארהש ,תונמזה

 5885 תכרעמ 201.0-ו 55

 לש םאה-תרבח ,גאא ידיב החתופ

 ל הפועתה תרבח

 תרבח ידי-לע החתופ 48011.0 תכרעמ

 5288 .0ת0ו66 4171/86 הפועתה
 הבשחנו םיימלוע ןיטינומל התכז

 הבוטה תוסיטה תנמזה תכרעמל

 1976-ב הנקתוה איה .סלועב רתויב

 .הדמתהב החבשוה זאמו

 ,אא1א15 תא אאא המיקה 1986-ב

 .דיגאתה לש עדימה תוכרעמ עורז

 רפוה סקמ תא סייג אא אישנ

 תונמדזה" ול עיצהו א1ַאַופ לוהינל

 5885 יקסע לוהינ תא בלשל

 לוצינ ךות םירחא םיקסעל םתבחרהו

 לצנל הרומא התיה 4אואַופ ".החלצהה

 םיקסעל 5%88אִמ חותיפב התחלצה תא

 הברמל ,לבא .םירחא םימוחתב

 הניא תחא תכרעמ תחלצה ,רעצה

 תכרעמ לש בוטה הלזמל הבורע

 ךשמהב .רתוי תמדקתמ ,תרחא

 וליבוהש םיעוריאה יטרפ םיראותמ

 תוקל עדימה .6סאעזואא "ןוסאייל

 בתכמו תרושקתה יעצמא יחווידמ

 .טויראמ תרבח השיגהש העיבתה

 הא1ַו5 יגיצנ וכרע 1987 סרמב 13-ב

 תכרעמ לע טויראמ ילהנמל תגצמ

 ליחתהל ונווכתהש השדח תונמזה

 ,60אתואא  סשב ,תכרעמל .חתפל

 תונמזה תכרעמ לכ לע תונוילע היהת

 היהת וזש ונעט סיגיצנה .ףנעב תמייק

 היגולונכטה תיזחב תונמזה תכרעמ

 לכ לע הנעת רשא ,(31816-01-106-ז1)

 םיפתושה לש םייקסעה סיכרצה

 תרכשהו תואנולמה יפנעב םוימל

 ,אא1אַו5 התיה העצהה יפ-לע .בכרה

 תויהל הרומא ,להנמה ףתושכ

 .תכרעמה חותיפו ןוכיתל תיארחא

 תרומת םלשל םירומא ויה תונולמה

 סינותנה תא קפסלו הז ץמאמ

 .םיצוחנה

 תרכשהו תואנולמה יקסע ,םיפתושה

 לועפיתל תכרעמב ושמתשי ,בכרה

 םה ,ךכל ףסונ .םהיקסע לש ףטוש

 קוושל ץמאמב 8א88 -ל ופרטבי

 תכרעמה לש תומאתומ תואסריג

 תואנולמה יפנעב תורחא תורבחל

 4א1815 .חוור תורטמל ,בכרה תרכשהו

 דוביע זכרמ תא לעפתל הרומא התיה

 .תכרעמה לש סינותנה

 1987 טסוגואו יאמ םישדוחה ןיב

 םיפתושו טויראמ ישנא | ושגפנ

 ילהנמ סע ירחא םיילאיצנטופ

 .הקסעה לע תתלו תאשל ידכ אא 65

 םיפתושל וחיטבהו ורזח 4אאַו5 ישנא

 לכ לע תופידע היהת 60א%אאו-ל יכ

 תורמל ,תמייק תונמזה תכרעמ

 םג םה .רתוי הלעי אל הב שומישהש

 דעומב םלשוי טקיורפה יכ וחיטבה

 יפנעב םירחתמה יצמאמ תא םידקיש

 .בכרה תרכשהו תואנולמה

 תשר המיכסה 1987 רבמטפסב 2-ב

 ןודל ,םזימב תירקיע הפתוש ,טויראמ

 התיה רבכש תורמל ,גא1אַו5 תעצהב

 אישנ-ןגס .תנייוצמ תכרעמ התושרב

 הצורמ טויראמ" :שיגדה הרבחה

 י ...הלש תמייקה תונמזהה תכרעממ

 תובוטה תונמזהה תוכרעממ תחא ונל

 םג תולעו דוקפית יחנומב ,ףנעב רתויב

 ףרטצת ותרבח ,רמא ,ךכיפל ".דחי

 לגוסמ ףתושמה סזימה םא" םזימל

 רתוי הרישע תונמזה תכרעמ חתפל

 7[ ויינשת טבש ,19%6 ראוני ,"בשוח השעמ"



 םינווכתמ ונאש וזמ דוקפיתה תניחבמ

 ומרגייש תויולעה םאו ,ליעפהל

 ןמ רתוי תוכומנ ויהי טויראמל

 תכרעמה תלעפהב תוכורכה תויולעה

 ".ונלש

 םזימל םינושארה םיפתושה תשולש

 ט'גדאבו ןוטליה ,טויראמ ויה

 שולשה ומיקה 1987 רבוטקואב

 יהלשב .[חו₪ו60 סשב םויצרוסנוק

 םיגיצנ ולחה 1988 תליחתבו 7

 ןנכתל םיפתושה תעברא לש םיינכט

 תכרעמל תוטרופמ עוציב תולוכי

 האיצוה 1988 יאמב 24-ב .השדחה

 לע הזירכהש תונותיעל העדוה גאז

 .60אשןאאו לש ןוכיתה ךילהת תליחת

 יפתוש ומירזה הפוקתה ךלהמב

 םילודג ףסכ ימוכס םויצרוסנוקה

 העיקשה 1988 רבמטפס דע .טקיורפל

 ןוילימ 1.45-מ רתוי הדבל טויראמ

 .ינושארה ןוכיתה בלשב רלוד

 לש הנש רחאל ,1988 רבמטפסב

 ןוטליה ,טויראמ ומתח ,ןתמו-אשמ

 סע תופתוש םכסה לע טיגדאבו

 םוימה תורטמ ,םכסהה יפ-לע ..אא5

 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ" 8

 :ויה ףתושמה

 קזחתלו ,ליעפהל ,חתפל ,ןכתל ₪

 השדח תונמזה דוביע תכרעמ

 ("51816-0[-186-8ז(") תמדקתמו

 ;ולוכ םלועב קוושתש

 תוכרעמל "םיקשמימיי חתפלו ןכתל 8

 תורבח לש תובשחוממ תונמזה

 עצבל ולכוי םינכרצהש ךכ ,הפועת

 רוכש בכרו תונולמ ,תוסיטל תונמזה

 ;הדיחי תבשחוממ תכרעמ תועצמאב

 תונמזהה תכרעמ תא קוושל 6

 תוחוקלל םירחא תרושקת יתורישו

 ;חוור תרומת

 תונמזהה תוכרעממ תחא לכ בסהל 68

 תכרעמל םיפתושה לש תומייקה

 .השדחה

 יארחא ,להנמ ףתושיי התנומ גגז5

 ךפה סכסהה .ס0אזואאז לש ייחותיפל

 יטביה לכל תיארחאל הרבחה תא

 תכרעמה לש חותיפהו ןוכיתה

 ובייחתה םיפתושה תעברא .השדחה

 רלוד ןוילימ 55 א א1815-ל םלשל

 רומא היה ףתוש לכ .חותיפה תרומת

 ,סאלאדב בצויש יעוצקמ תווצ תונמל

 ולכוי םיפתושהש ךכ ,גא1וִאַופ הטמב

 תויצקנופה רבדב םינותנ קפסל

 תא ךירעהלו קודבל ןכו ,תושורדה

 .החותיפ תעב תכרעמה

 ןוכיתה בלש :םיבלש ינש הנמ םכסהה

 רומא היה ןוכיתה בלש .חותיפה בלשו

 חותיפה בלשו ,םישדוח העבש תחקל

 םישדוח 45 ךות םייתסהל רומא היה

 דעיה ךיראת .םכסהה תמיתח רחאל

 .1992 ינוי ףוס אופיא היה

 ךס יכ היה הזוחה יאנתמ דחא

 הלעי אל 60אמז8אז חותיפל האצוהה

 4815 .רלוד ןוילימ 55.7 לע

 הביס לכ הל ןיא" יכ הבייחתה

 וגרחי חותיפה תויולע יכ "ןימאהל

 הבייחתה םג הרבחה .הז םוכסמ

 תויולעש ךכ תכרעמה תא חתפל

 1.055-ל תולבגומ ויהי הלש לועפיתה
 .הנמזהל

 אאוח15ַ הגיצה 1988 רבמצדב 30-ב

 טויראמ .תכרעמה לש "יסיסב ןוכית"
 םיילנויצקנופה םיטרפמה יכ הנעט
 תימינפ תרוקיבב .םיקיפסמ סניא

 תנשב אאוא לש 5888 ישנא וכרעש

 הלא םיכמסמ" יכ בתכנ 2

 היופצה תוילנויצקנופה תא םיראתמ

 םיקפסמ סניא םה ;םייללכ םיחנומב

 ןיבהל לכוי םהמש םיטרפ יד חתפמל

 ".שמתשמה הפצמ המל

 יכ אא5!81 הריהצה 1989 סרמב

 םיינכטהו םסיילנויצקנופה סיטרפמה

 הציפה שדוח ותוא ףוסב .ומלשוה

 .תינושאר חותיפ תינכות הרבחה

 לע תלבוקמ התיה אל תינכותה

 םסיאבה םישדוחה תשש .סיפתושה

 ליבקמב .תינכותה ןוקיתל ושדקוה

 וחיטבהו אא 815 ילהנמ ורזח

 לכב דומעת תכרעמה יכ םיפתושל

 .ןמזב הנכומ היהת איהשו ,תושירדה

 ןוכיתה בלש תא המילשה אא

 העצה הציפהו ,1989 רבמטפסב

 .םיפתושה ןויעל חותיפ תינכותל

 ריחמ תא הרבחה התלעה הז בלשב

 .רלוד ןוילימ 72.6-ל 55.7-מ טקיורפה

 הנמזהל ריחמה יכ הנייצ ןכ ומכ

 1.055  אלו) 1.305 לע דומעי

 ,הנושארה לועפיתה תנשב (םיירוקמה

 -לו תיעיברה הנשב 0.725-ל דריו

 .תישימחה הנשב 5

 תשולשל התיה תופתושה הגזוח יפ-לע

 שורפל תורשפא תוחוקלה-םיפתושה

 השירפה) .חותיפה תינכות תגצה סע

 1 הבוגב סנק סולשתב הכורכ התיה

 לבקל ושרדנ םיפתושה .(רלוד ןוילימ

 תולעה .דמעמ ותואב הטלחהה תא

 ךילהתב עירכמ ןותנ התיה הנמזהל

 .םהלש תוטלחהה תלבק

 יגיצנ ושגפנ 1989 טסוגואב 15-בו 8-ב

 ןוטליה ,טויראמ יגיצנ םע אא

 תוחודה תא קודבל ידכ טיגדאבו

 לש המרופורפה תונובשחו םייפסכה

 טסוגואב ,ךכ-רחא םייתנש . אא

 ויה תוחודה יכ טויראמ התליג ,1

 תויולע תא הניטקה אופ .םיבזוכ

 .תורחא לועפית תויולעו םדאה-חוכ

 סירפסמב השמתשה םג הרבחה

 .ללוכה תונמזהה רפסמ תא ולידגהש

 הכרעוה לעופב הנמזהל דוביעה תולע

 .2.005-ב זא

 וטילחה הלא תוחוד לע ססבתהב

 תא שממל אלש תוחוקלה-סיפתושה

 לש התניחבמ .שורפל םהלש היצפואה

 טקיורפה ךרע דרי ,המגודל ,טויראמ

 המולג התיה ןיידע ךא ,רלוד ןוילימב

 ןוילימ 3 ךסב וטנ ךרעל החטבה וב

 ולביק 1989 רבמטפסב .רלוד

 ךיראת .חותיפה תינכות תא םיפתושה

 .1992 ילויל 1992 ינוימ הנתשה דעיה

 חותיפ יבלש העברא טריפ הזוחה

 844 -) יקסע סוחת חותינ :םיירקיע

 תותיפל ,(טטפוחשאא הזסה 8

 תכרעמ ןוכית ;םייקסע םילדומ

 852 - טטצוחספא 8ץ%000₪) תיקסע

 לש טרופמ רואיתל ,)06צ6!סקמוטתו\

 דוק תיינב ;םימושייה תוכרעמ

 .הקידב תויוליעפו ,תכרעמה

 החיטבה 1989 רבוטקואב 16-ב

 דמוע טקיורפה יכ םיפתושל אא

 ראוניב לבא .ביצקתבו סינמזה-חולב

 ךיראת תא הרבחה הצימחה 0

 ןוכית תמלשהל הזוחב עובקה דעיה

 1990  ראורבפב .ףוסמה ךסמ

 לש ךרדה-ןבא תא הרבחה הצימחה

 יקסעה חותינה בלש תמלשה

 תא שדחמ הארנכ ורידגה םיחתפמה

 ,הז בלש לש הרומג-יתלבה הדובעה

 בלשה ןמ קלחל השעמל הכפהש ךכ

 .אבה

 יכ אא1אַזופ התדוה 1990 ראורבפב

 13-מ רתוי לש רוגיפב תאצמנ איה

 תא רוגסל לכותש הנעט ךא ,תועובש

 .רוגיפה תיברמ תא םצמצלו רעפה

 צמאמב הרבחה החתפ 1990 סרמב

 ןונכתי לש תועובש השש ןב דחוימ

 .יישדחמ

 סורזל וכישמה סירלוד ינוילימ

 הכרע 1990 יאמב 15-ב .טקיורפל

 יכ רמאנ הב ,םיפתושל תגצמ אא

 סינמזה חולב דמוע ןיידע טקיורפה

 ךיראתב הנכומ היהת תכרעמה יכו

 םיפתתשמה וגפס ליבקמב .דעיה

 תופיזנ חותיפה יצמאמב םסיירקיעה

 .סיבוכיעו םירוגיפ לע תורומח

 טויראמ ועיבה 1990 יק ךלהמב

 רוגיפה ןמ ןתגאד תא טיגדאבו

 לש תוליעיה-רסוחמו טקיורפב

 וקסעוהש סידבועהש תורמל .ותלהנה

 יכ וכירעה טקיורפה תלהנימב

 סה ,ןמזב הנכומ היהת אל ססאהחאו

 תא תונשל היחנה הלהנהה ןמ ולביק

 תא ופקשיש ךכ םינקותמה םיכיראתה

 .טקיורפה לש ירוקמה סינמזה-חול

 הריהצה הנש התוא לש טסוגואב

 ,ןושארה בלשה תמלשה לע אגא

 ןוכית) ינשה ירקיעה בלשל הסנכנו

 ושקיב רשאכ .(תיקסעה תכרעמה

 םיעטק" המכ תוארל טויראמ יגיצנ

 ךותמ (66]וצטזגפ|!68) "קפסל ןתינש

 םיחתפמה ובריס ,םלשוהש בלשה

 .םבצמ תא טרפל וא םתוארהל

 ינפב הרבחה התדוה רבוטקואב

 ירחא הנשב תרגפמ איה יכ םיפתושה

 ונעט הרבחה ילהנמ ךא .םינמזה חול

 .דעיה ךיראתב דומעל וחילצי ןיידעש

 ןונכתיי 4\א1א5ַ הגיצה 1991 ראורבפב

 תותיפה תינכות תא ףילחיש י""שדוחמ

 ינויב ,השדחה תינכותה יפל .תירוקמה

 ןוטליה תשר קר שמתשת 2

 לכ תא לבקת אל טויראמו ,תכרעמב

 סרמ ינפל הל וחטבוהש תונוכתה

 יכ טויראמ הנעט רתוי רחואמ .3

 דומעל ולכוי אלש ועדי גאוא15 ילהנמ

 תרבח שדחה םינמזה חולב םג

 הצליא גאאַופ יכ הרמא תונולמה

 תא יתוכאלמ ןפואב תונשל םידבוע

 תא ףקשיש ךכ םהלש םינמזה חול

 תושעל ובריסש הלאו ,שדחה ןונכתה

 ,סירחא םיטקיורפב הדובעל ובצוה ןכ

 שדחה ןונכתה .ורטופ וא ורטפתה

 ןוילימ 92 :השדח ריחמ תיגת סג אשנ

 םיירוקמה 55-ל רבעמ הברה ,רלוד

 אישנ .םדוקה ןוקיתה ןמ 72-לו

 ,1991 רבוטקואב רטפתה 5

 1992 תליחתבו הנש התוא ףוסבו

 .םיפסונ םידבוע 20-כ ורטפתה

 ןמ סיצורמ ויה אל גאואַו5 ידבוע

 .טקיורפב הלהנהה הלפיט הב ךרדה

 וגיצה םהלש םילהנמה יכ ונימאה סה

 -יתלב םינמז-תוחול הדמתהב

 בצמל רשקב ורקישו םייתואיצמ

 יא יכ וניבה םהמ סיבר .טקיורפה

 וליפא "םינמזה-חולייב דומעל רשפא

 תועש עשת ןב הדובע סוי לש סיאנתב

 1991 ץיק דע .עובש-יפוסב הדובעו

 ובצוהש סישנאהמ תיצחמכ וקסע רבכ

 -מ רתוי תצק) 60אמ[אא) טקיורפל

 .השדח הדובע שופיחב (םידבוע 0

 תכרעהל ינוציח ץעוי הרכש אגא

 ןמ תחנ עבש אלש אישנ-ןגס .טקיורפה

 רטיפו חודה תא "רבק" ,םיאצמימה

 .צעויה תא

 יכ התלעה טויראמ העציבש הכרעה

 תא םילשהל ולכוי אל םיחתתפמה

 תונולמה תשר לבא .טקיורפה

 :תפסונ תונמדזה סהל תתל המיכסה

 ויהתש סיווקמ ונא ,םיפתושכ"

 לבא .תטבומכ עצבל םילגוסמ

 דע וננויסנ לע ךמתסהב ,םישמתשמכ

 םילגוסמ ויהתש סינימאמ ונא ןיא ,הכ

 ,םיחתפמה לש םאה תרבח .י'ךכל

 דמוע 60אטןאא) תותיפ יכ הבישה

 האולמב דקפתת תכרעמה יכו וידעיב

 תא בייחל הכישמה גאואַופ .חטבומכ

 ןויליממ רתוי לש רועישב טויראמ

 .שדוחב רלוד

 אגאואו8 התדוה ,1992 לירפאב ,ףוסבל

 השש דע םיישדוחכ לש רוגיפב איה יכ

 סג ,טויראמ תלהנהל המודב .םישדוח

 לכי" יכ התוויק ןיידע ןוטליה תלהנה

 ידכ ןוקיתל ןיידע ןתינ רבשנש המ

 אל ךא ."ירוקמה םינמזה חולב דומעל

 ותואב .וללה תווקתל סיסב לכ היה

 ןוטליה רשאכ ,תושק תויעב וצצ שדוח

 ינחבמ רתאב תכרעמה תא התסינ

 1992 לירפאב 29-ב .ןושארה אתיב

 :םיפתושה תשולשל אאא רייוי הבתכ

 םסירבדה ולהנתה אל ,לזמה עורלי"

 םיטרפה (1) :דחוימבו .ןנכותמכ

 לוהינל תוירחאה תא ונלצאה םהלש

 .סירישכ-יתלבכ ותכוה 6סאץאא]

 הנווכב ומילעה הארנכ סה ,ךכל ףסונ

 תויעוציבו תוינכט תויעב המכ הליחת

 תורמל ,ינכטה תווצה (2) .תובושח

 םיקשמימה תיינבב לשכנ ,ותונמוימ

 ןיבל תוכרעמה ןיבש דואמ םיינעבותה

 סלוכ ויהיש ,בחרנה םינותנה דסמ

 .סלשותשכל 60א1אא| תכרעממ קלח

 -לעש איה ,יתובר ,הנותחתה הרושה

 תכרעמה ,יחכונה ונטופיש בטימ יפ

 םישדוח 18 דע 15-כ הקוחר

 ...התמלשהמ

 99 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,ייבשוח השעמי""



 ןמ 100% ריזחהל החיטבה הרבחה

 שורפל הצריש ףתוש לכל העקשהה

 -ב ריכב דיקפ .ףתושמה סזימה ןמ

 תאו רקשב סידבוע םישאה אא5

 .תויעב תמלעהב טקיורפה תלהנה

 טקיורפב יתימאה רוגיפה דמע וירבדל

 .םייתנש לע

 491815 הרטיפ 1992 לירפאב 28-ב

 הפילחהו םיריכב םילהנמ הנומש

 1-ב .םיפסונ סידבוע רשע-השימח

 הרבחה רייוי ןגס יפה 1992 יאמב

 יכ רשיא ובו ,םידבועל בתכמ

 םינותנה ידסמו תכרעמה יקשמימ"

 ידכ םיקיפסמ םניא 60א518א לש

 תונימאהו םיעוציבה תא קפסל

 :ריבסה אוה ".תכרעמל םיצוחנה

 סיבר םישרוש ונלש 60א"ן8א] תייעבל

 םישנא המכ .והנשממ רומח דחא -

 60אפ[8או טקיורפ תלהנה לע ונמינש

 יתימאה בצמה לע ועדיש המ וליג אל

 רבדה .יוארה דעומב טקיורפה לש

 תניחבמ ןה - רתוי תושק תויעב רצי

 הניחבמ ןהו תיקסעה הקיתאה

 וליא תומייק ויהש ולאמ - תיסנניפ

 יולג ןפואב סיגיצמ ויה םישנא סתוא

 .קיודמ עדימ

 ,םינש יצחו שולש ירחא ,1992 ילויב

 רלוד ןוילימ 125 לש העקשה ירחאו

 םויצרוסנוק קרפתה ,טקיורפב

 היעבה ,תינכט הניחבמ וזו

 רושיק התיה םיחתפמה לש תירקיעה

 התיהש ,תיזכרמה תונמזהה תכרעמ

 ןקתמל תידועי תועונת דוביע תכרעמ

 תכימת תכרעמ סע ,בושחימ

 וניליגי" :הדוה גא1אַופ אישנ .תוטלחהה

 רחואמ ".בולישל תונתינ ןניא ןהש

 אל םינותנה דסמ יכ םג הלגתה רתוי

 תליפנ לש הרקמב סוקיש רשפיא

 .תכרעמ

 רשפא ןולשכה ןמ קלח יכ הארנ

 לכ לצא םיעורג לוהינ יסופדל סחייל

 םיפתושה תעבראמ דחא

 -םיפתושה יתווצ .םויצרוסנוקב

 ףתושה יגיצנ םע ושגפנ תוחוקלה

 דחא .שדוחל תחא קר חתפמה

 להנל רשפא יא" :רמא גאוא18 ילהנממ

 םישגפנשכ הזכ ףקיהב חותיפ טקיורפ

 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ" 0

 םישרמ ויה סה םא .שדוחב םעּפ

 םיקסע להנמכ דקפתל !חוז60 אישנל

 םיכימסמו ,ליגרה ןבומב (680) ישאר

 ,דחיב דובעל םיריכבה םהיגיצנ תא

 היה הז ,םיפתושמ םידעיו תורטמ םע

 .'דבוע

 דגנ תידגנ העיבת השיגה אאא

 רבמטפסב ןוטליהו טיגדאב ,טויראמ

 48 הנקית 1993 יאמב 14-ב .2

 יכ הב רמאנש ךכ ,התעיבת תא

 תינכות וניש תוחוקלה-םיפתושה

 סיטרפמה תרדגהל הרשוא רבכש

 סוקמב .תפתושמה תונמזהה תכרעמל

 ולביק ,גאוא הנעט ,הדיחי תכרעמ

 שולש חותיפל דודיע םיחתפמה

 .60א"18א] תרגסמב תודרפנ תוכרעמ

 היתוחוקל תא המישאה הרבחה

 הגישה 1993 ראוניב ."תויכונא"ב

 -תיב ילתכל ץוחמ תורשפ הרבחה

 תרומת ,היפתוש לכ סע טפשמה

 םינוש תורוקמ .ומסרופ אלש םימוכס

 ינפב הבצינ הרבחה יכ םירמוא

 500-מ רתוי לש יוושב ןיקיזנ תועיבת

 םלשל המיכסה ךכיפלו ,רלוד ןוילימ

 רלוד ןוילימ 160-כ

 ןויד

 דוע דהדהל ךישמי 60א"18אאו הרקמ

 המוצעה העקשהה בקע ,בר ןמז

 חותיפל מאמב ןוימטל הדריש

 ןולשכה הז ןיאש אלא .תכרעמה

 תכרעמ חותיפב ןושארה ילסולוקה

 ₪גחא 0[ לטיב 1988-ב ,המגודל .עדימ

 תועקשהה תכרעמ תא אתוס

 רחאל ,1זט(ת]ט< תונמאנ תונרקב
 תווצו ,תיטרפ ץועי תרבח ,תחתפמהש
 וחילצה אל ,קנבה לש עדימה תוכרעמ
 תואיגש ןורתפב םיישקה לע רבגתהל
 ןוילימ 20 איצוה קנבה .תינכותה
 60 דועו ,חותיפה טקיורפ לע רלוד
 .ותוא ןקתל תונויסנב רלוד ןוילימ
 יקית תא קנבה רכמ ןולשכה תובקעב
 םירחא סיקנבל ולש תונמאנה תונרק
 ,הז סינכמ קוש חלפמ ןיטולחל שרפו

 םניא הנכות חותיפב תונולשכ
 , םירקסה דחא יפָל .םירידנ םיעוריא
 לכמ 75% לש םיהדמ רועיש

 םניא תוכרעמ חותיפ לש םיטקיורפה

 תוכרעמהש וא ,המלשה ללכל סיעיגמ

 הברמל .שומישב ןניא םהב תורצונה

 המוצעה העפשהה תורמל ,רעצה

 הרבחה לע הז גוסמ תוירקתל תעדונה

 ןפואב אשונה רקחנ אל ,םיקסעהו

 איה ךכל הביסהש רשפא .יתטיש

 ונא ןכל .םייביטקיבוא סינותנ טועימ

 ילטודקנא עדימ לע ךמתסהל סיצלאנ

 .וז הבושח היגוסב ןוידב

 םירקמ לע םייאנותיע םיחווידש רורב

 תטלבהלו תונטשפל םיטונ הלאכ

 ,העיבת-יבתכ .ינויצסנסה ביכרמה

 ויתונולשכ תא טילבהל םיטונ ,ךדיאמ

 ,הזוחה יאנתב הדימעב ינשה דצה לש

 תויוקד תא ןאולמב סורפל אלו

 לע .םידדצה ןיבש היצקארטניאה

 לבקל אלש ,אופיא ,דיפקהל ארוקה

 .הטושפכ ,והשלכ דצ לש ,הנעט סוש

 ףנעה תמרב סינימא םינותנ רדעיה

 עוריא תוושהל ונל רשפאמ וניא ולוכ

 ,רוציקב .ףנעב חוורה גהונל הז

 םיחוודמ םירקחמ דואמ טעמ סימייק

 קודבל ונילע הרקמה תא .הז אשונב

 .ליעל רומאה רואל

 אאואז8 אישנ לש םיטטוצמה וירבד

 תוגהנתה לש היגוסה תא סילעמ

 טרבור .םילהנמ לש תיתא-יתלב

 אשונב םירחא םיבתוכו .לאקיג

 ותעיבק יכ םינייצמ תיקסע הקיתא

 םתוירחא היפל ,ןמדירפ ןוטלימ לש

 רצייל איה םידיגאתה לש תיתרבחה

 סהלש תוינמה ילעבל סייברימ םיחוור

 ךכ ,תוחפל ,וא .תיתואיצמכ החכוה

 סאה ךא .םידיגאתה ילהנמ סירובס

 תונמיהמה ןובשח לע אובל בייח הז

 !תיעוצקמה

 תתפמ םישאי אל יופש סדא סוש

 לש תנווכמ הלשכהב דבוכמ הנכות

 לובסל לולע טקיורפ .אוה ויצמאמ

 שארמ ופצינ אלש תוינכט תויעבמ

 יכ דשחה ררועתמ ךא .ותליחת ינפל
 תיעוצקמ-יתלב תוגהנתהש ןכתי

 תוגהנתהייב ןודנש ינפל .ןוסאל המרת

 תסחייתמ איהש יפכ "תיעוצקמ
 תא ןחבנ הנבה ,וימודו הו הרקמל

 ."םינעוצקמ"כ ונדמעמ

 \ו =

 החמומ איה ןעוצקמ !ןעוצקמ אוה ימ

 תושירד יוביר בקע םיצוחנ ויתורישש

 תויחמומ תושירד וא תויגולונכט

 םיקקזנ םינוגראו םיטרפ .תורחא

 סושמ  םינעוצקמ | יתורישל

 ילעב תויהל םירומא סינעוצקמהש

 .תוטוידה לש הזמ הברהב לודג עדי

 תא םידיקפמ םינוגראו םיטרפ

 .םינעוצקמה לצא תונמאנב סהיניינע

 תועמשמב םיקפקפמה שיש ףא

 רקיעב) "בשחמ ינעוצקמ" תיוותה

 חנומב םילולכה םיקוסיעה ןווגמ ללגב

 תא סיאור הנכות יחתפמ ,(הז בחרנ

 .םינעוצקמכ ללכ-ךרדב סמצע

 תלטומה תוירחאהש ןכתי ,השעמל

 תבייחמ ךכיפלו ,רתוי הלודג סהילע

 רתוי  הלודג הדפקהל | סתוא

 סינעוצקמ רשאמ ,םתוגהנתהב

 .רתוי םייתרוסמ ,םירחא

 בשחמ ינעוצקמ הוושמ טוליימ

 סהש סיתורישב" :סירחא תועוצקמל

 םיריכזמ בשחמה ינעוצקמ ,םסיעצבמ

 ,ןובשח-האור לש ףוריצ לכמ רתוי

 םילכירדאל המודב .סדנהמו לכירדא

 םירצוי בשחמה ינעוצקמ ,םיסדנהמו

 לבא .םעוציב לע םיחקפמו סיטרפמ

 קר םיסדנהמו סילכירדאש דועב

 תא סמצעב סינוב תורידנ סיתעל

 ינעוצקמש ירה ,וננכתש םיניינבה

 תא םירצוי ללכ-ךרדב בשחמה

 סה ;םהיטרפמב וראיתש טקיבואה

 םיעיצמו בשחמ תנכות םיבתוכ

 הרמוח לש םינוש םיפוריצ םינוקל

 בשחמ תנכות חתפל ידכ .הנכותו

 ,הנכותו הרמוח לש תורוצת ביכרהלו

 המודב ,בשחמה ינעוצקמ סיעצבמ

 םייסנניפ םיחותינ ,ןובשח-האורל
 .י"םייקסעו

 לש סידוק יכ תנעוט ןוסנו'ג הרובד

 העבראב םילפטמ תיעוצקמ הקיתא

 :תובייוחמ לש םיגוס

 ;הרבחה יפלכ תובייוחמ .1

 ;קיסעמה יפלכ תובייוחמ 2

 ;תוחוקל יפלכ תובייוחמ 3

 סינוגראו סיתימע יפלכ תובייוחמ .4

 .םייעוצקמ

 ,60 את18ַ א | תמגוד סםירקמב
 הדימבו 2 ,3 גוסמ תויובייוחמה
 .ןחבמב תודמוע ,4 סג תמייוסמ
 דיגאת ידי-לע סיקסעומה םינעוצקמ
 -תומא לש םיכרעמ ינש לומ סיבצינ
 ,םתוגהנתה תכרעהל תושמשמה הדימ
 האלמ הפיפח שי םירקמה לכב אלו
 םיטפשנ סה דחא דצמ .םסיינשה ןיב

 ,ןוגראה לש הדימה-תומא יפ-לע

 לש םיחנומב החלצה תוביתכמה

 סה ,ינש דצמו ;ןוגראה ידעיב הדימע

 הדימה-תומא יפ-לע םיטפשנ

 .םהיתועוצקמ לש ,תויעוצקמה

 תוחפל ויה ,60אץןאאו ומכ סירקמב

 .הרושכ לכה אלש ושחש םסידבוע המכ

 ידכ לעופ וניא םהילע הנוממה סא

 וילע עידוהל וא בצמה תא ןקתל

 :המליד ינפב םיבצינ םהש ירה ,חוקלל

 לש םיסרטניאה ןיב רוחבל םהילע

 םתובייוחמו ,חוקלה תבוט ,קיסעמה

 תיעוצקמה

 םינוגראה לש תויפיצה ןהמ

 לכל !בשחמה ינעוצקממ סייעוצקמה

 ךא .ולשמ יתא דוק שי יעוצקמ דוגיא

 םיפצמ ,תרחא וא וז ךרדב ,םלוכ

 יגוס תעברא תא דבכל םסהירבחמ

 .ליעל ונמינש תובייוחמה

 ללכל תובושחה תויובייוחמה תחא

 ענמיהל איה ,טרפב תוחוקללו רוביצה

 .(!ד) עדימ תייגולונכט לש בזוכ גצממ

 כבו) אא לש יתאה דוקה

 קזסטטאפאותש אגתגפטתוטמ[

 אל" וירבח תא בייחמ ( /4%%06וגווסח

 עדימ ריתסהל וא בזוכ ןפואב גיצהל

 וא הנכות ,דויצ לש תולוכיל עגונה

 תיעוצקמה הקיתאה דוק ".תוכרעמ

 אדוול" ןוגראה ירבחמ שרוד א לש

 ןמ ועפשוי רשא הלאו םישמתשמהש

 סהיכרצ תא רוריבב וטרפי תכרעמה

 ;תושירדה ןוכיתו הכרעהה בלשב

 תכרעמה יכ אדוול שי ךכ-רחא

 דוקה .(3.4 ףיעס) "תושירדב תדמוע

 זהפוטוטוש 01 06₪11066) 160 לש יתאה

 אל" :עבוק ((טוהקטוטז זס[

 וא תבזוכ העיבק לכ רבח עבקי

 סםייקה םיניינעה בצמל רשאב תמזגומ

 לש טביה לכל עגונה יופצה וא

 םיבשחמב שומיש וא עדימ תייגולונכט

 םייעוצקמ םסידוגיא .(3.4 ףיעס)

 בייהראב עדימה תוכרעמ ףנעב סירחא

 68ם80ו8ת ןוגכ) תורחא תונידמבו

 -ו !ת(סחתהזוסח ?זס6ספפותפ 50016וץ

 םיפצמ (2זו%%ם 6 תוקטוטז 50006

 .המוד תוגהנתהל סהירבחמ

 םיפצמ סייעוצקמה סידוגיאה תיברמ

 תולבגמ תא  תולגל םהירבחמ

 אוה רשוי" .םיחתפמ םהש תכרעמה

 ןיא ןומא אלל .ןומאל ינויח ביכרמ

 ןעוצקמ .תוליעיב דקפתל לוכי ןוגראה

 וא תובזוכ תונעט ןעטי אל רשי בשחמ

 וא תכרעמל רשאב ןיעדויב תועטמ

 תואנ יוליג קפסי אוה .תכרעמ ןוכית

 תכרעמה תולבגמ לכ לש אלמו

 ןו66ץ דוקו (1.3 ףיעס) "היתויעבו

 לש תישיאה םתוירחאל" :ךכ רמוא

 תובישח םיינכט םיחמומו סיצעוי

 תידוחייה ןומאה תדימ בקע ,תדחוימ

 .צעיימה םדיקפת םסצעמ תעבונה

 גואדל סיארחאכ םיקזחומ םה ,ךכיפל

 תועודיה תולבגמה לכש ךכל

 ,אלמו תואנ יוליגל וכזי םסתדובעב

 .(2.7 ףיעס) יירבסהו דועית ללוכ

 סעבט סצעמ םיכורכ חותיפ ימזימ

 וניא עדימ תוכרעמ חותיפ .ןוכיסב

 תופצל לכונ אל .הז ללכמ אצוי

 חוקלה תא עדייל טקיורפה יליבוממ

 .חותיפה צמאמ ךלהמב הלקת לכ לע

 םיחתפמה םידדומתמ תובורק סיתעל

 םירבגתמ סה סהילעש םילושכמ סע

 לע המכ דע .רבד לש ופוסב

 םהיצמאמב תכל קיחרהל םיחתפמה

 עידוהל ילבמ הלודג היעב לע רבגתהל

 לש הלאש יהוזש רורב !חוקלל

 יליבומ םא .יעוצקמ תעד-לוקיש

 דע הרומח היעבהש םישח טקיורפה

 םהילע ,ףסכו ןמז יצוליאמ הגירח ידכ

 סהש יאדווב .חוקלל דימ עידוהל

 םירובס סה סא ךכ תושעל סיבייח

 .ללכ הגשה-רב וניא רצומהש

 ,תכרעמה תא םיחתפמ סידבוע רשאכ

 עידוהל איה םסהלש תובייוחמה

 1 ו"נשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ"



 הלהנהה .הלהנהל ,ונייהד ,קיסעמל

 עדימה תא תולגל תבייחש איה

 הקיתאל םידוקה תיברמ .חוקלל

 סניא עדימ תוכרעמ סוחתב תיעוצקמ

 ,טרפכ ,עוצקמה שיאמ םישרוד

 ןיבל קיסעמל תובייוחמה ןיב עירכהל

 ןמ המכ ,השעמל .חוקלל תובייוחמה

 קיסעמה תא םיריכזמ וליפא םידוקה

 .ומצע ףיעס ותואב חוקלה תאו

 ינעוצקמל" :רמאנ 1662 דוקב ,המגודל

 תרשל תובייוחמ שי סיכמסומ בשחמ

 לשו םהיקיסעמ לש סיסרטניאה תא

 תוצירחב ,תונמאנב סהיתוחוקל

 ןיב ןיחבמ וניא א6א1 דוקו ",רשויבו

 ויתויחנהמ המכב חוקלו קיסעמ

 ןעוצקמה .(2.6-ו 25 םיפיעס לשמל)

 אוצמל אופיא לולע ריכשכ קסעומה

 ןיב הריחבב המלידב | ומצע

 .וללה םידדצה ינש לש םיסרטניאה

 ינפב תבצינ הניא ,ךדיאמ ,הלהנהה

 תובייוחמ שי הלהנהל .וזכ המליד

 17 דוגיא .דבלב חוקלה יפלכ

 ןה|סזתוהןוסה ך665ת058!01צ)

 דגאמה ,(43%00ו46ו0ה 01

 םירצומ חותיפב תוקסועה תורבח

 שרוד ,עדימ תוכרעמב םיתורישו

 וב םירבחה םינוגראה ןמ רורב ןפואב

 תא ףידעהל (םינוגרא םתוא ידבועמו)

 לוקיש" :םירחא םידדצ לע תוקלה

 םיתורישה תרבח לש | תעדה

 םיקסועה הידבוע לשו [ 4:

 ןווכמ תויהל ךירצ סינותנ דוביעב

 יקנו ,חוקלה תבוטל ידעלב ןפוג

 יכ תושרהל ןיא .תורז תועפ ה לכמ

 דצ לכ לש תונוצרה וא םיסרטניאה
 תואמצעבו תויביטקיבואב ומגפי רחא

 וא היצאוטיסב תוצלמה ןתמ .תעב

 יסיסב ןורקע) "תיעוצקמ הריוואב

 א-ב | הרבח .א5ַ1-ש רחאמ -"
 .הז ןורקע רחא אלמ איה

 לש 5% -

 ירק) הרבחה לע המ ריהבמו חותי
 2 ו ל (ה

 הדובעה ג

 םיתורישה תרבח

 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמי 1

 60אקז[8א| הרקממ דומלל רשפא המ

 דחא עוריאש הארמ ןויסנה :וימודו

 םינייוצמה הלאמ המכ לש ףוריצ וא

 חתותיפב ןולשכל תוביסה סה ןלהל

 :ןוצר העיבשמ עדימ תכרעמ

 אלש םייופצ-יתלב םיינכט סיישק .1

 ;םהילע רבגתהל ןתינ

 יכיראתו תויולע לש רסח-תכרעה 2

 ;סויס

 תושירד תנבהב ם תפמה ןולשכ 3

 רחאל תושירדה יוניש וא ,תכרעמה

 \ שי%"

 יכ 4אַא18 הנעט הלש דגנה-תעיבתב

 תושירד ללגב לשכנ טקיורפה

 הברה םייוניש סינכהל תוחוקלה

 הרק המ .טקיורפה תליחת רחאל

 אל 60א"ןאא| תשרפב םשא ימו תמאב

 טלחהב רשפא .סלועל הארנכ עדוויי

 .ןולשכל ומרת תוביסה שולש לכ יכ

 רקיע תא עונמל רשפא יכ הארנ לבא

 המכ תועצמאב 7 |( + םירקמב קזנה

 סידוקה ןיב רשקה .םיטושפ תונורקע

 ןיבל ,תיעוצקמ ( םינושה

 קפסמ ןוגראב םילהנמל תונורקע

 תורישה

 דימת םיעדוי ,הנכות חותיפ יקסעב .1

 ןיא םלועל ךא ,טקיורפ םיליחתמ יתמ

 צועיה תרבח .םייתסי יתמ םיעדוי

 לש ךזטצוק|טא ןולשכל תיארחאה

 לכות יכ הראפתה םגחא ס[ חוט

 תונויסנ .1983 דע תכרעמה תא רומגל
 .1988 דע וכשמנ תכרעמה תלצהל

 ךירצ טקיורפל םינמזה חול תרדגהב
 יישפוחיי לולכלו םייתואיצמ תויהל
 תורחאו תוינכט תויעב .קיפסמ
 םיתעל תוצצ תויעב .ץוצל תולולע
 רושיקב ךורכ טקיורפה רשאכ תובורק

 ןוסינ .רתוי וא עדימ תוכרעמ יתש ןיב
 -תול תועצמאב חוקלה תא תותפל
 וניא יתואיצמ-יתלב ןפואב רצק סינמז
 ופוסב לולע םג אלא ,יתא-יתלב קר
 .ומצע קפסב סקנתהל רבד לש
 שחרתהל םיבייח םיבלשה רשאכ .2

 ,תוכיא חיטבהל ידכ הו רחא הוב

 ינפל ח בלשב ליחתהל ןיא םלועל

 לש תויעבה לכ תא רותפל םתרמגש

 .ךרד ירוציק תושעל רוסאו ,ת-! בלש

 םירותפ אל "םיגאב" הריאשה גאו

 בלשל הכישמהו ,רתוי רחואמ בלשל

 חותיפ תונולשכ לע םיחוויד .אבה

 הדובע יסופד םיראתמ םירחא סילודג

 ₪89תא 0[-ב רבעשל להנמ .םימוד

 ,יסיגאב' ויה ןיידע" :רפיס אתוס 8

 םילוכי םהש ושיגרה סישמתשמה לבא

 ךות םתוא רותפלו האלה הז םע ץורל

 ."הדובע ידכ

 טקיורפה תינכותל סחייתהל סכילע

 םג ,חוקלה סע הזוחה ןמ קלח לאכ

 ךמוס חוקלה .וזכ הנניא תימשר סא

 בטימב טקיורפה תא ולהנתש םכילע

 אוה ךכב ןולשכ .תיעוצקמה םכתלוכי

 .חוקלה ןומאב הדיגב

 תועיבק סוש אטבל םילהנמל רוסא 3

 טקיורפה בצמל סחיב "תועיגרמיי

 תועיבק .תודבועה תא ודמל סרטב

 קר אל תוקול תותמואמ-יתלב

 ןה ;חוקלה יפלכ הקיתא-רסוחב

 םייוגש סיתותיא חולשל םג תולולע

 .םידבועל

 תיעוצקמ הקיתא דוק מאל שי 4

 ךירצ דוקה .םידבועה ןיב וציפהלו

 רשאכ תושעל דבועה לע המ טרפל

 תוכרעמב השק היעבב הסנתמ אוה

 לע חוודל וילע ימל ,וחותיפבש

 סא טוקנל וילע סידעצ וליאבו ,היעבה

 סיביגמ סניא םירישיה סינוממה

 החיטבמ הרורב תוינידמ .תונולתל

 ועדיי דחי םג םהידבועו םילהנמהש

 תוגהנתה תחפטמו ,םהמ תויפיצז המ

 העפשהה 7 הרבחבו םסכב

 סייקסע םידספה לש תיסנניפה

 םירקשמ עבנש ןולשכמ םימרגנה

 דספהמ הברהב הלודג תויהל הלולע

 םא .הדיחי הלקתמ סרגנה הסנכהה

 םיחנמש םה יפסכ חוור ילוקיש אל

 השלוחב תודוהל ששחה אלא ,סכתא

 .תינש ובשחתש בטומ ,תיעוצקמ

 ובצמ לש תואנ יוליגמ תוענמיה

 כ

 לולע חוקלל טקיורפה לש יתימאה

 אל ,רעצה הברמל .קזנה תא רימחהל

 סע דחא הנקב רשויה הלוע דימת

 םיתעל .רצה ילכלכה סרטניאה

 ילכלכ ץירמת וליפא סייק תובורק

 הקסעב רבודמ רשאכ ,לשמל) רקשל

 תירקתה לע עדימה סאו תימעפ-דח

 תרושקת לש הז ןדיעב לבא .ףלוד וניא

 ,עדימה תוכרעמ ףנעב רקיעבו ,הריהמ

 םג .תוריהמב תוטשפתמ תושדחה

 המגוד תחקל סילולע םכלש סידבועה

 .םהילע םינוממל ורקשי סה :הער

 םיקיסעמל תונורקע

 תוינכט תויעבב ןיחבהל סינושארה

 יחתנמ :םידבועה ,ללכ-ךרדב ,סה

 שי םידבועל .םיתנכתו תוכרעמ

 ןהו םהלש קיסעמל ןה תובייוחמ

 הרכהל םיעיגמ םתא רשאכ .חוקלל

 וחווד ,תכשמתמ היעב תמייק יכ

 תוהתל אלש השק .םכילע הנוממל

 ןושארה דבועהש דע שרדנ ןמז המכ

 יפכ ,המידק דחא דעצ דועצל טילחה

 עודי .60א"|8א תשרפב השענש

 לע וננולתה ןכא םידבוע רפסמש

 לע ומליש םקלחו - תוינכטה תויעבה

 .םהיתורשמב ךכ

 תוחוקלל תונורקע

 תוחוקל-סיפתושה תשולש יכ הארנ .1

 לע ידמל תפפור הרימש וביצה

 בשחתהב עיתפמ רבדה | אא

 ויהש רושיק יתווצ סהל ויהש הדבועב

 תומדקתה רחא בקעמ להנל םירומא

 לע ךומסל בר יותיפ שי .טקיורפה

 תכרעמב הבר החלצה הניגפהש הרבח

 תכרעמה התוא הניא וז לבא ,תרחא

 החלצהל הבורע הניא תמדוק החלצה

 ודיפקה .םכרובע תחתופמה תכרעמב

 .תעל תעמ טקיורפה בצמ תא קודבל

 ,ךכל ךמסומ םדא-חוכ סכל ןיא סא

 תאז השעיש יאמצע ץצעוי רוכשל יאדכ

 םכרובע

 דגנ אאואו% השיגהש העיבתב 2

 הננולתה ,טי'גדאבו ןוטליה ,טויראמ

 תוחוקל-םיפתושה תשולש יכ תעבותה

 ודמע אל !מומשס םויצרוסנוקב

 הרדגה תקפסאל דעיה ךיראתב

 השורדה תוילנויצקנופה לש הרורב
 קיודמב סיחתפמל וריהבה .תכרעמל
 .השדחה תכרעמה ןמ סכיתושירד ןהמ
 תסנכהש ךכל םיעדומ תויהל םכילע
 הלולע רתוי רחואמ בלשב םסייוניש

 ךיראתלו רתוי הובג ריחמל איבהל

 .רתוי רחואמ סויס

 שי רשאכ .הרהזא תותואל בל ומיש .3

 לש םייביסמ םירוטיפ חתפמה לצא

 סהש וא ,םירחא םידבועו םילהנמ
 סנוצרמ תרחא הדובע םישפחמ
 .תולאש ולאשתש יאדכ ,ישפוחה

 ,הניפסה תא םישטונ םירבכעהשכ

 .תעבוט הארנכ איה

 םוכיס

 ןייוצש יפכ :םויס ינפל הרהזא תלימ

 םינותנ ןיא ,הז רמאמב םימעפ רפסמ

 קיסהל ןתינ סהמש סייעמשמ-דח

 תוביסל רשאב תוצרחנ תונקסמ

 ןפואב .תוכרעמ חותיפב ןולשכל

 רפסממ םינותנ םיפסוא ונייה ילאידיא

 םירתאמו ,ןולשכ ירקמ לש בר

 ,תורורב תוביסמ .םיפתושמ םיסופד

 ,ירשפא-יתלב אל סא ,דואמ השק

 הארנ תאז סע .הלאכ סינותנ ףוסאל

 ןמ םיבר הליכמ 60א9[אאַו תשרפ יכ

 תורחא תושרפב םיצופנה םיביכרמה

 -יבתכבו תרושקתה יעצמאב וחוודש

 .םייעוצקמה תעה

 סא ,םכח התא" :תרמוא הנשי הרמיא

 סא ,חקיפ התא ;תויועט השוע ךניא

 ;הילע רזוח אל ךא תועט השוע התא

 תועט השוע התא סא שפיט התא

 םכח תויהל ילוא השק ".הילע רזוחו

 אל הסננ ואוב לבא ,"הנושאר הכמב"

 םיפצמ ,םינעוצקמכ .סישפיט תויהל

 לשו ונלש תויועטמ דומלל ונתיאמ

 .וניתימע

 בל-תמושת הכשמ 60א"1אאו תשרפ

 ועקשוהש םסיבאשמה לדוג ללגב הבר

 האצותכ הארנה הרקמ םג והו .הב

 וא ,בוטה הרקמב היוקל תרושקת לש

 ךא .עורגה הרקמב ,תיקנע תימרת

 ךותמ דחא אלא הו ןיאש .תינהל ריבס

 ידכ ,םימוד םירקמ לש 1 .הכורא הרוש

 תוריבסה תא ןתינש המכ דע סצמצל

 ינוגרא לע ,הלאכ תונוסא תושחרתהל

 םיטרופמ םידוק צמאל עדימ תוכרעמ

 ייעוצקמ םיטרדנטס לש
 הרורב היחנה ווהי

 הל דציכ דחי םג םידבועלו

 םימדקתמ סניא םיטקיורפ

- 

 םילודג םיטקיורפ

 .ןנכותמכ סימדקתמ

 יבגל סג ןוכנ רבדה .תורידנ

 הלהנהה לע .עדימ תוכרעמ לש חותיפ
4% 

 תומדקתהב הקומע תוברועמ תולגל

 תווצה א .לודג ףקיהב סיטקיורפ

 לע ל לגוסמ וניא יעוצקמה

 -תולבו וויולעב .דומעלו םיישקה

 ישנא לש סדיקפת .,וחטבוהש םינמזה

 ;הלהנהל ךכ-לע חוודל עוצקמה

 םיישקה תא . תולגל תיארחא הלהנהה
 תונורתפה תא | תוותהלו חוקלל

 7 ..רמיע הלועפ ףותישב
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 יבינב 85 אש בוכאמ ןבומ
 םיטרדנטסו הקיתא דוק חופיטו

 סניא םמצע םילהנמה סא םייעוצקמ

 ךותמ אל סא .תישיא המגוד םיקפסמ

 תוחפל זא ,תירסומ תובייוחמ

 ינוגראל יאדכ ,םיינתלעות סילוקישמ

 סע רשויב גוהנל עדימ תוכרעמ

 אוה רשוי ,ךוראה חווטב .םסהיתוחוקל

 .רתויב הבוטה תוינידמה ןכא

 תודות

 תא איבהש סבייא קיילבל הדומ ינא

 ריסא ינא ןכ ומכ .יתעידיל השרפה

 ןקו רפפולק השרמ ידימלתל הדות

 .סתרזע לע קויטברוה

 רזוע רוספורפ אוה זוע יפא :רבחמה לע

 עדימ תוכרעמ לוהינ לולסמ להנמו

 ידקומ .\/4גצתט 51816 תטיסרבינואב

 תעפשה םיללוכ ולש םייחכונה רקחמה

 תוטלחה תלבק לע עדימ תייגולונכט

 :תיחכונה ותבותכ .בשחמ תקיתאו

 כטק החוט סט[ \טסטטמזוהש. פש]וטס] ₪1

 טפאותשפא 0 רומה ו1ז1ו0ת 207

 [ןסטאטב [261701 911 2

 טחון[: טעו הטווו
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 הרמוחמ ,השדח הנכותל השדח הנכותמ

 םידבע ונכפה ,השדח הרמוחל השדח

 ונתוא תרשל היה רומאש ,בשחמל םיעצר)

 ייצראה" ,סוקרמ לאו

 סלוע לש אלפה דלי ,סטייג ליב

 ךרדה לכ בוש קוחצל ךלוה ,הנכותה

 ."סקונ טרופ"ל ךרדה לכ וא ,קנבל

 תונולח" תא עובשה קישהש ירחא

 הנשב רוכמל ותרבח תדתעתמ 5

 רשב .םיקתוע ןוילימ האמכ הנושארה
 - םיהולאב סויכ הרחתמש דיחי סדו

 די גשיהב ולש הלעפה תונכות רתוי שי

 .ךיינת ירפס רשאמ סדא ינב לש

 ריאשי ונתוא ךא קנבל קחוצ ךלי אוה

 ותנכות לש התנקתה סע דדומתהל

 ולקשמש הכרדה רפס תרזעב השדחה

 תונקל ורנ םדוקש הנכות .גייק ינש

 ,ךכ רחאו ,המל תעדל ילב התוא

 סצעב ימ לאשנ ,לוכסתו העיז יפטונ

 המ !התוא ךירצ היה (תוחורה לכל)

 ונפלחהש ,"2.1 תונולחייב ער ונל היה

 ונפלחהש ,"3.0  תונולח"ב התוא

 תונולחייב ונפלחהש ,"3.1 תונולחייב

 תא וישכע םיכירצ ונאש "1

 95 תונולחי'

 ואצי הנכותה תוישעתש ןמאה עיגהיי

 םג ןתיתש השפוח .תכשוממ השפוחל

 ויניי-ב עובשה בתוכ ,ייסושנל תוחוקלל

 לעפמ לש רבעשל לייכנמ י"סמייט קרוי

 ינא םויה דע .קדוצ אוה המכו .הנכות

 ובש ,ילש ןושארה יילפא"ל עגעגתמ

 תנכות ,יניינע םילילמת דבעמ היה

 הבישח יקחשמ ,תיתודידי ייסוטול"

 לש ימינפ ןורכז סע הז לכו .םירחא

 ינורטקלאה סיכה ןמוי םויכ 8%

 ליכמ ,תוירגיס תסיפח לדוגב ,ילש

 דוע המ םסיעדוי ןיאש בורמו 28%

 רתוי דוע םגד וחתיפ ,שדחל רשפא

 רשפאש הלודגה ותלעמש ,ללכושמ

 טע ותוא - טעב ולש ךסמב בותכל

 תא ורעוימשכ ונממ רטפיהל וצר הכש

 .הצלוח סיכ לש לדוגל בשחמה

 ימל לושמ ישיא בשחמ שכרש ימ

 לש דומח רוג ותיבב לדגל טילחהש

 בשחמה לעב דבעושמ םויכ .רמנ

 לש ןורכז סע תצלפמל עצוממה יתיבה %

 תונכותבו סיגאלפב ןגומ ,הגמ הנומש רש

 הגמ-הגיג דע חישק קסיד ,סוריו-יטנא

 חול ,(!םינשי םיטקסיד 2,750) דחא

 ,ונימיל רבכע סע ,םישקמ 102 לש
 טקאפ-סדומ ,ולאמשל קיטסיו'ג
 ,ויתולגרמל קספ-לא תספוק ,וירוחאמ
 ,ודצל רטסאלב-דנואסו םור-יד-יס
 יווילב הלוע הנכות לכ עמשיש ידכ
 ןיזאי וא ,"סד-אד-אד" ילקיסומ
 ףדב רמוא הרטסלח ויזו'ז לש ולוקל
 -אה ,הז לע ובשחתו" טנרטניאב ולש
 ."אה-אה

 ,השדח הנכותל השדח  הנכותמ
 ,השדח הרמוחל השדח הרמוחמ
 רומאש ,בשחמל םיעצרנ סידבע ונכפה
 ,ותוא םילידגמ .ונתוא תרשל היה
 סע תוליל םילבמ ,ותוא םיביחרמ
 דימתש םילברוסמ הכרדה ירפס
 קודב :יאנכטל הנפתש ינפל" ךל וריכזי

 דובכל זמר - "עקשב עוקת עקתה םא
 סיסחיימ תונכותה ירבחמש
 .םהיתוחוקל לש היצנגילטניאל

 תוישעתש ןמזה עיגה'

 השפוחל ואצי הנכותה

 ןתיתש השפוח .תכשוממ

 י"'םושנל תוחוקלל םג

 ףילחתש השדח הסרג שוכרל ךרוצה

 אוה ,הנמאנ ךתוא התרישש הנכות

 וינ"-ב ונלש שיאה ריעמש ומכ .יתייפכ

 הנכותה סםירקמה בורב :"סמייט קרוי

 הבוט תוחפ השדחה תללכושמה

 רוקמ איה ,תאז תמועל ,התמדוקמ

 לכש יתדמל ןויסנה ןמ .תושדח תורצל

 ףד החתפ סישודיחב ילש תונכדעתה

 סע םישדוחו תועובש לש סירוסיי

 תא יתלדגהשכ .שפנ תמגועו תורצ

 רסירת יצח וקיספה ,תוריהמה

 .דובעל תוינויחה יתונכות בטיממ

 .תספדמה הכלה ,רקב יתפלחה

 .םדומה ךלה ,תספדמה תא יתרדיס

 וליאכ .רוטינומה ךלה ,םדומה רדוס

 סלועב הנכותהו הרמוחה ילעפמ לכ

 .די תזחוא די לש לטרק ומיקה

 אוהש לככ :בשחמל הרוק רבד דוע

 אל ובש עובש ףלוח אל ,רתוי רעזוממ

 הידפולקיצנאה לשמל ךיא ךל וארי

 לדוגב בבש לע הלוע הלוכ הקינטירב

 הנכות לכ תחפות ךכ - הכיס שאר

 .השדח

 תנכות אלא הניאש ,"3.11 תונולח"

 ,תורחא תונכות תלעפהל תיתשת

 .הגמ 50-כ תספות

 סוקמ קסידב שרוד דחא יפרג קחשמ

 .םעפ לש םיבשחמ האמל הוושה

 ךפה יתודידיו דמחנ םילילמת דבעמ

 תכבוסטמ תצלפמל הסרגל הסרגמ

 וא רבכעב הנוכנ אל הציחל .הדבכו

 זאו ,עקתנ בשחמהו סידילקה חולב

 יאנכטל הבורע ינב םיכפוה ונא

 קר עיגמו רקובב רחמ אובל חיטבמש

 .תיב רצעמ לש עובש רובעכ ,ברעב

 סירזיבאה ,תונכותה לכ ירחא

 עגר עיגמ ,םישדחה םירוספורפהו

 םירבדה ףוס ףוסשכ ,תולגתהה

 :(הלילב שולשב בור פ"ע) םירדתסמ

 רוטיילומיס-טיילפב ובמאיגב סיסט

 תא םיציצפמ ,סיראפל קרוי-וינמ

 המ סיקדוב ,15-ףאב סיסייטכ דדגב

 תינועבצ המרגאידב םסדה ץחל בצמ

 תמא ןמזב םיציצמ ,"ורפ ורטאוק"ב

 ,"יתרזמה קנב" ךרד תוינמה בצמב

 ,"קזב" תנכותב ןופלט רפסמ םישפחמ

 תועצמאב ןורטאיתל סיטרכ סינימזמ

 ךרד טנרטניאב םיעמוש ,"לט-יו-יט"

 ,יס-יב-יא תושדח רטסאלב-דנואסה

 עדימה תדרטסוטואב סיננובתמ

 ,"יוביילפ" לש רבמטפס תרענב

 לע תימואלניב ןויד תצובקל סיסנכנ

 ,םויכ תורצנה בצמ לעו ילנא סקס

 ,קרוי-וינב תורידה בצמ המ םיקדוב

 הנישה רדחבשכ ,רבולל םיצפוקו

 לעבלש םסימיל השיאה תעגעגתמ

 .שגליפ התיה

 ,הלחנלו החונמל ונעגיה קר ,דימתכו

 ומכ .השדח הנכות ונילע תתחונו

 איקהל בוש ךרטצנ תימור היגרואב

 ליחתהלו לומתאה םוי תואנה תא

 רומשי ."95 תונולח" סע שדחמ לכה

 .סיבבשה יהולא ונתוא
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 העפשה שי םויה לש ריעצה רודל

 .םיבשחמה םלוע לע המוצע

 תרבחש ונל המדנ הרואכל

 יחמומו 18ג1 תרבח ,טפוסורקימ

 ךא ,םיעבוקו םיטלוש םיבשחמ

 הנוש תיווזמ העפותה חותינמ

 לש םיריעצה המכ דע הארנ

 ברו יטננימוד םרוג םיווהמ םויה

 .הז קתרמ םלועב תובישח

 :סיבר סימוחתב תרכינ סתעפשה

 ,בושחמה םוחתב סהלש הינקה חוכב

 םיצרופה םיריעצ לש הובגה ווחאב

 םיספותש לודגה חתנב ,םיבשחמל

 טנרטניאה  תרושקתב סיריעצ

 לש ךלוהו לדג רפסמב ,תימלועה

 ,הנכות חותיפ תלוכי סע סיריעצ

 םיבשחמ תורבחב םקלח

 סלוע ינפ תא ונשי םידליה סאה

 טפוסורקימ תרבח סאה !בושחמה

 !גואדל הכירצ

 קיפהל תולוכי הנכות תורבח סאה

 סינתינכותמ תיתועמשמ תלעות

 !סיריעצ

 תיבויח המורת וא הנכס שי םאה

 בושח רגע ילכ הווהמ בשחמהש
 .21-ה האמה ברע לש סלועב

 וז תומילשמה ,הלאה תודבועה שולש
 לש םיריעצה תא תואיבמ ,וז תא
 תמב לע דחוימב תטלוב הדמעל םויה
 .םיבשחמה סלוע

 םירוענה דרמ

 וכרד תא אצומ םיריעצ לש רוד לכ
 .םירגובמה רודב דורמל תידוחייה
 תקיסומ ויה תונדרמה ייוטיב רבעב
 ידכ .תישפוח הבהא ,םימס ,לורינקור
 םמצע תאו סתואמצע תא אטבל
 ,םיידוחיי םינכתל םיריעצה סיקוקו
 סה ובש שדח םוחתל םיקוקו
 רודמ רתוי םיבוט וא  םידחוימ
 ,םירוהה

 ךרד אצומ סויה לש ריעצה רודה
 - ודוחיי תא אטבל תיתריציו תירוקמ
 תרערועמ יתלבה ותטילש תועצמאב
 תייגולונכט .תינשדח היגולונכטב
 הנכותב ,הרמוחב ,םיבשחמה
 סהש םסיעדוי םיריעצה .תרושקתבו
 רתוי ההובג תלוכי סע ,רתוי סיבוט
 םוחתב רתוי הקימעמ הנבה םעו
 רבכ ,בשחמ ישנא םניאש ,םירגובמלש

 םירגובמ תוגיאדמ סיבשחמל תוצירפה
 עקר לע אשונה תא סינחוב סא .םיבר

 רשפא "םירוענה דרמ" | תעפות

 היצרופורפב תוצירפה תא דימעהל

 תוארהל ןויסינכ  ,המיאתמה
 ונחנא ....ונעגה ןאל וארת" םירגובמל

 תא סוסחל וחילצת אל ....רתוי סיבוט
 ףסונ ןפ קר ןה תוצירפה .",...ונכרד
 הלא םסיריעצש תולוכיה ןווגמב

 .בושחמה סוחתב סיניגפמ

 תלעות םיקיפמ בשחמ תודיחי ילהנמ
 םסםיריעצה ,םיבשחמה יצרופמ הבר

 יכסמל דעבמ רודחל םיחילצמה

 םביל תמושת תא סינפמ הנגהה

 ךכב .הנגהה תכרעמב םירוחל

 תא תוהזל הדיחיה ילהנמל סירשפאמ

 תושדח םיכרד אוצמלו תוצרפה

 תוצרפה לע דומלל ףידע .סמתוסל

 יקסע הרחתממ רשאמ בבוש דלימ

 גוסמ הצירפב יפסכ קזנ בסהל לוכיש

 .הז

 םידימלת סינממ םיבר רפס יתבב

 םיבשחמה תדבעמ יארחאכ הלאכ

 קיפסמ ןוחטב סע םירומ אוצמל השק

 סירקמה בורב ,םוחתה לע טלתשהל

 תלוכיו תוירחא סילגמ םידימלתה
 ו -

 "ב ו .הבוט תיעוצקמ עלקייש רגובמ 0 יוכיס וא יםיבשחמה יצרופ םיריעצהמ
 םע בבותסהל \לאי םיריעצ תחישל םיחתנ לע סיטלתשמ םידלי םאה
 -- םיריעצה לש תילכלכה המצועה םתחישב בלתשהל ידכ םיחנומ ןולימ זטנרטניאה סלועמ

 לש םיריעצה םאה הלאשה תלאשנ ךותמ םירחבנ סיטוטיצ המכ הנה לפטל הכורע ךוניחה תכרעמ םאה :
 רש ְ

 ₪ תידוחייה םתלוכי תא ומגרת סויה תדבעמב 15 ינבכ םיריעצ לש תוחיש זהעפותב 3

 דח איה הבושתה .תילכלכ המצועל ,תירבעה הטיסרבינואבש יהטנומלב"
 9 םידליה לש הינקה חוכ .ןכ - תיעמשמ לוכי דימלת לכ הבש הדבעמ תודבוע שולש תודמוע העפותה עקרב
 ולאשת .סוצע אוה סיבשחמה סלועב ןפואב טנרטניאה תשרל רשקתהל :וזב וז בטיה תובלתשמה

 ו בכ -

 ,תיבל בשחמ ונק עודמ םירוהה תא המכ" פ שי א \א] הזיא" ישפוח בושחמה סלועש הדבועה - תישאר
0 

 רובע - היהת םירקמה בורב הבושתה -ב שדחה !וגססאו תא דירות" ,ייהגמ דואמ סיריהמ סייוניש רבוע
ָ ₪ 

 (" תויונקה תונכותה ןיב וקדב .םידליה הקיסומ לע ווסאו:גסו: יתבתכ" , "וחש .ונתפוקתב

 4 4. המכו סירוהה רובע ונקנ תונכות המכ רקאה סע יתחחוש" ,"ו7א%.-ב תלוכי םיריעצלש הדבועה - תינש
 ןורתי ואצמת ןאכ םג ,םידליה רובע "1א6-ב הילרטסואמ םירגובמלמ רתוי ההובג תולגתסה

 יי . -/
 .הלא םייונישל

 - ₪ - םיבשחמ תונחל וסנכיה .םידליל לודג
 שדקומ ףדמ חטש המכ וקדבו יהשלכ יוטיב לבקל לוכי ימצעה יוטיבה םירוהה ,םירגובמהש - תישילש

 7 *-כ -
 המכ ורפסת ,סירגובמל המכו סידליל לחה ,תויורשפא לש הבחר תשקב ךוניחה תכרעמ םג םימיוסמ םירקמבו
 ל 9 בורב ,סירגובמ המכו תונחב שי םידלי תובלתשה ,םיבר הנכות ילכ תרכהב םיבר םיבאשמ עיקשהל םינכומ
 םיטלוש םידליהש ואצמת םירקמה חותיפ תלוכי ךרד ,טנרטניאב הבוט ידכ תרושקתו הנכות ,הרמוחב

| ₪ 
 תילכלכו תיגולויצוס העפות .הביבסב הצירפ תונויסנב םייסו תיאמצע סלועב בלתשהל ריעצה רודל רשפאל

3 
 תוירחסמה תורבחה תא האיבה וז .סיבשחמל תיביטיאוטניא הנבה ךותמ ,הז שדח

 ו 3
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 תא קפסל םירכינ םיבאשמ שידקהל

 םהיכרצל סחייתהלו םידליה תושירד

 סיבשחמה תויונחב לחה ,םידחוימה

 הבוגל םיפדמה הבוג תא ודירוהש

 תודיחיב הלכו ,םידליה לש םייניעה

 הנכות תורבח לש חותיפו רקחמ

 חותיפל םירכינ םיבאשמ תושידקמה

 םה םידליהש קפס ןיא .םידלי רובע

 סםלוע תלכלכ לע עיפשמ סרוג

 םלעתהל ןתינ אלש סרוג ,םיבשחמה

 .ונממ

 ודחאתי סלועה ידלי ובש בצמ ןיימדנ

 תועצמאב תווהתהל ליחתמ הז)

 א1סזאא טקיורפב לשמל ,טנרטניאה

 םיליעפ תונידמ 60-מ םידלי ובש

 חיננו ,(םיפתושמ םיטקיורפב

 לש ימלוע דרמ לע וטילחי םידליהש

 םה ,תמיוסמ הנכות תשיכר תקספה

 תרבח טטומל הבר תולקב םילוכי

 ואר -  טפוסורקימ .םיבשחמ

 .סתרהזוה

 הנכות תורבחל רּזע חוככ םיריעצ

 םירפסה יעלות" םה םיתנכתמ םידלי

 היצירטפ תרמוא ,"םיעשתה תונש לש

 היגולוכיספל רוספורפ ,דליפנירג

 הלא םידלי .הינרופילק תטיסרבינואב

 ,דחוימב ההובג היצביטומב םינחינ

 תונוכנבו הריהמ דומיל תלוכי

 םע תודדומתהב תובר תועש עיקשהל

 .תויעב

 םיקהל הקקזנ לארשיב הנכות תרבח

 ,םיצבק היתוחוקלל ריבעהל ידכ 5

 ,הרבחה לכב .המודכו הנכות ינוקית

 סע דחא אצמנ אל הידבוע 160 לכ לע

 רחאל .885 תמקהב ןויסינ

 המישמל סייגל טלחוה תויוטבלתה

 ,15 ןב זא היהש ןמטכורפ רמות תא

 ךשמב .885 תמקהב רישע ןויסינ לעב

 885-ה תא רמות סיקה ץיקה תשפוח

 אל תוחוקלה .סלוכ ןוצר תועיבשל

 אלפה ירוחאמש םתעד לע םילעמ

 .15 ןב רענ דמוע הזה יגולונכטה

 ,השפוחבו הנשה בייי המייס לזיו ילט

 דובעל הטילחה ,לייהצל הסויג דע
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 רצומ החתיפ הרבחה .8?  תרבחב

 ילגנא-ירבע טסקט רוזחיאל ינשדח

 ןיכהל ךרוצ היה .טנרטניאה תביבסב

 ידכ טנרטניאה תשרב עדימ יפד

 הרבתה ידבוע ךא ,רצומה תא םסרפל

 אלו רצומה תמלשהב םיקוסע ויה

 ילט .םוסרפה יפד בוציעל ונפתה

 ואו תפשב םימיסקמ םיפד החתיפ

 .הדובעה ידכ ךות תולילקב הדמלש

 לש ותבושת איה לכמ תינייפוא ילוא

 לביק אוה .5?. לש תשרה להנמ ,יזח

 .סויג ינפל ריעצ ,סעונ תא רזע חוככ

 תא ותוא דמלל קיפסי סא לאשנ יזח

 לכויש ידכ יקה ךשמב תשרה הנבמ

 :הנע יזח .ולש עויסהמ תונהיל

 דומלל קיפסאש הווקמ ינא ,ךפיהליי

 אוהש המ לכ תא ץיקה ךשמב ונממ

 .ייעדול

 בותכל ונשרדנ ,טנל"הצ טקיורפביי

 המכח הרוצב קיתעהל עדתש הנכות

 סעונ .םתלוכת לכ לע טנרטניא ירתא

 םלוע תא קרס תינייפוא תוזירזב

 השועש הנכומ הנכות הליגו טנרטניאה

 לנפל רענ לש ,וא הלועפ .הז תא קוידב

 לש תובר תועש ונל הכסה ,סויג

 .י"'תונכת

 טנרטניא ירתאב ורייסת סא

 תא תונוש תוניפב ואצמת םיילארשי

 ,הלאכ םיריעצ לש עבצאה תועיבט

 16 ןב דיול ןדיע לש םיפדה לשמל

 םיפדה וא ,רבדמ אשונב רקוב הדשמ

 יבכמ אשונב 15 ןב ןענכ בדנ לש

 .דועו ,הפיח

 תכרעמ ןכיה - ךוניחה תכרעמ

 ךוניתה

 תיב ךותמ וחמצ אל הלא תונורשכ
 ,רפסה תיב תורמל וחמצ םה ,רפסה
 ,םידומילה תועש ירחא רתונש ןמוב
 .םירועישה תנכה םוקמב םיתעל
 דדומתהל םילגוסמ רפסה יתב םאה
 ךוניתה תכרעמ םאה !העפותה סע
 !דדומתהל הכירצ

 הניא ךוניחה תכרעמש איה תואיצמה
 םירומ קיפסמ דימעהל תלגוסמ

 םע דדומתהל | םילגוסמה

 ריבט אל סגו תושדחה תויוחתפתהה

 תכרעמ ,תאז תמועל .תאז שורדל

 םיאנת דימעהל הלוכי ךונחה
 תונורשכל ורשפאיש םיבוט םייתביבס

 הרומה דיקפת .םמצעב חומצל הלאכ

 םידימלתה יוריגב ,היחנהב דקמתי
 תכרעמ תריציב ,םיטקיורפ חתפל

 .סירצויל לומגת

 ןיב השדח םידיקפת תקולח

 םידימלתל םירומ

 םידע הונא הנורחאה הפוקתב

 השדח םידיקפת תקולת תושבגתהל

 .םידימלתל םירומ ןיב
 תרשכהב ועקשוה םיבר םיצמאמ

 תשרב שמתשהל םידלי ודמליש םירומ

 תא ומירהש םירומ שי .טנרטניאה

 םיטקיורפ םוזיל םיחילצמו הפפכה

 לש | םנוימד תא םיביהלמה

 .םיטעמ הלא םירומ ,םידימלתה

 םירומהמ לודג קלחש איה תואיצמה

 םידדצה סע דדומתהלמ ששח םילגמ

 תשרבו בשחמב שומישה לש םיינכטה

 ןויער קירבה דחא םסוי .טנרטניאה

 ןויערה .תינונס ילהנמ לצא ינכפהמ

 לכ לש יסחיה ןורתיה תא לצנל היה

 דצב רתוי בוט םיטלוש םידליה .דצ

 רתוי בוט םיטלוש םירומה ,יגולונכטה

 .יגוגדפ-יכוניחה דצב

 עיקשהל סעט ןיאש התיה הנקסמה

 תא | םירומה תא דמללו ץמאמ

 שומישה לש םיינכטה םידדצה

 סיעדוי םידליה וב סוחת ,בשחמב

 רתוי שי םידליל וב םוחת ,רתוי

 ןיא וב םוחת ,םירומל רשאמ ןוחטיב

 םידליה ,רעפה לע רשגל יוכיס לכ

 .םירומהמ רתוי ועדי דימת

 לכ לש יסחיה ןורתיה תא לצנל שי

 דצה לע םיארחא ויהי םידליה .דצ

 ועבקיי רפס תיב לכב .יגולונכטה

 ינמאנ" ויהיש םידימלת רפסמ

 תינכט הרשכה ולבקי סה .ייטנרטניא

 לע םיארחא ויהי םה ,תדחוימ

 לש ינכטה דצב וקסעי ,תכרעמה

 ולבקי םירומה .תוכרעמה תלעפה

 היגולונכטה לוצינ יכרדב הרשכה

 .תויתלכשה תויכוניח תורטמ תבוטל

 :גוסמ היחנה םידימלתל ןתי הרומה

 םהב סירתא טנרטניאה תשרב ורתאיי

 הרומה .ייהקיטקראטנא לע עדימ שי

 םש ,םירומל ןויד תצובקב רבח היהי

 ינכטה עוציבה .תויוליעפ םיננכתמ

 םידליה ,םידימלתה תוירחאב היהי

 תולשמ לש תויוליעפה לכב וקסעי

 .המודכו הספדה ,ינורטקלא ראוד

 חותינב ,היתנהב וזכרתי םירומה

 תויוליעפ סוזייבו התיכב תואצותה

 .ךשמה

 ?םיבשחמה יצרופ םע תושעל המ

 אוה םויה לש םיבשחמה <רופ

 םייתנשכ ינפל .רחמה לש ןתינכותה

 ץרופ" לש ויתובקע לע יתילע

 רשאכ .טנרטניאה תשרב ייסיבשחמ

 ותוא יתנמזה ותוהז תא יתפשח

 ןושארה "ץרופ"ה הז היה .יתיבל

 תולגל יתיפיצ .םינפ לא םינפ שוגפאש

 שרוח ,יתרבח-יטנא ,רמרוממ סופיט

 יתעתפהל .םירוצעמ רסח ,תומיזמ

 ,דואמ יטנגלטניא ,ןרקס ריעצ יתיליג

 ,םלוע יקבוחו םייתרבח םירשק לעב

 הרבחל םסורתל תלוכיו תונוכנ םע

 יתוא ףתשל הבר תוטיהל רקיעבו

 יתוא ןרקיס הזה דוגינה .ויתוחלצהב

 יתיסינ םיפסונ ייסיצרופיי סע תוחישמו

 טופיטייל םיפתושמ םינייפאמ אוצמל

 .ףתושמ הנכמ שיש רבתסמ .ייצרופה

 שי ,ההובג תונרקס םע םיריעצ הלא

 לובג אלל תועש עיקשהל תונוכנ םהל

 זע ןוצר םהב םייק ,היעב חוציפב

 רקיעבו םירתא דועו דוע שובכל

 אל .םהיתוחלצהב םירבח ףתשל

 ,םייתרבח יטנא םינייפאמב יתלקתנ

 .רחא ינסרה עינמ וא םיילילפ םיעינמ

 תוליעפ םיעצבמ םה רשאכ םג

 ,תילילפכ הרבחה יניעב תספתנה

 וניא השעמה ירוחאמ דמועה עינמה

 םיצרופה דחא .ללכ ךרדב ילילפ

 הלוע טנרטניא יונמ רשאכש ריבסה

 הכרב האור אוה ,שדוחל חיש 0

 ליונמ וירבחל קלחמ אוהש ךכב הבר

 לש תשרב חציפש םניח טנרטניא

 הניא הטיסרבינואה .הטיסרבינואה

 םירשואמה םידליהו ,רבד הדיספמ

 תא םיביחרמ םסנית יונמב וכזש

 .טנרטניאה תשרב סהיקפוא

 עיגי בשחמה יכבנב רבנש הזכ ריעצ

 תכרעמ תודוסי לש הקימעמ הנבהל
 יאובב ,םיבשחמ שיאכ .הלעפהה

 םע ריעצ ףידעא שדח דבוע רוחבל

 רקוחיי = "סיבשחמ ץרופיי לש שפנ

 קימעהל ששוח וניאש "םיבשחמ

 טנרטניא םוחת שאר ןלוג ינד :רבחמה לע ןורתפל תויתרגש יתלב םיכרד תוסנלו

 .501. ט/ס0(כזסטק (151261) תרבחב .היעב

 אשונב תימואלניב ןינע תצובק להנמ ינד

 ךוניחה תכרעמב טנרטניאה תשר ישומיש

 :לא ראוד חלש ףרטצהל ידכ .תילארשיה

 תמב]סז60תוס 65 ]טס תר

 :האבה הרושה תא קר בותכ רסמה ףוגבו

1-0 3050106 

 תבצה .רפסה תיבב תיזכרמ תוירחא

 תא בתנת םהינפב םייתימא םירגתא

 םינוויכל םהלש תינרקסה היגרנאה

 תומישרמ תואצותל איבתו םסייבויח

 .לובגה סה סיימשה םהבש

 ירקוחיי תא בתנל םילוכי רפסה יתב

 תובכרומ תומישמל הלאה ייסיבשחמה

 .םידימלתה ראשו רפסה תיב תלעותל

 ילעב םידיקפת לבקל םיכירצ םה

 | 1996 תנשל אליאב תישיא תורבחל המשרה ספוט

 ) \ 61530 ביבא-לת 53113 .ד.ת עדימה תיגולונכטל ילארשי דוגיא

 ךיראת אליאב ישיא רבחכ לבקתהל ינוצרב

 יטרפ םש החפשמ םש

 ריע תיטרפ תבותכ

 ז"ת
 דוקימ

 תיבב סקפ תיבב ןופלט

 דיקפת הרבחב דבוע

 דקימ 0 ריע הדובעב תבותכ

 הדובעב סקפ הדובעב ןופלט

 ינורטקלא ראוד

 "יא (רתוימה תא קחמ) הדובעב / תיבב - ראודה תא לבקל ןיינועמ ינא

 :ףטוש עדימ שקבמ ךניה הילע הצובקה תא ;-ב ןמס

 2 / 2, (53) ואחאאוה ( )
 (50) הנכות תסדנה ()

 ְ' (55) טסו/א.5שוא6 ( ) (51) םיטקיורפ לוהינ ()

 (59) 885-ו ךתורשל ישיאה בשחמה ( ) (26) הישעתב םיבשחמ ()

 (60) ןוגראב עדימ ( ) (47) עדימ תוכרעמ תחטבא ()

 (61) ןוגראב ישיאה בשחמה ( ) (52) תללוכ תוכיא תחטבא - זס ()

 (68) עדימה תדרטסוטוא ( ) (45) שו ()

 (11) הרקבו הטילש ,םינותנ תרושקת ()

 (28) םינותנ יסיסב ()

 (63) םילהנמל עדימ - ₪5 ()

 ת"ש 120 - אליאב םיישיא רבח ימד

 ח"ש 100 - הימונוגראל ילארשי ןוגרא

 ח"ש 80 - םיחמתמה םידוגיאה רתיב רבח ימד (64) יליבקמ בושחימ ()

 ח"ש 180 - תבלושמ תורכח - רבח ימד (67) םכח סיטרכ ()

 (הימונוגרא טעמל) החמתמ דוגיא+אליא (56) 05 ()

 (48) !58ן[א] ןאוגסמ ( )

 :דוגיאה םש (57) טטפואמפ5 ץא055 ת.א וא םאזא6 |( )

 טנרטניא -! | םיתיא '3 >ימא !1 חיומ 3 (14) יגטרטסא ןונכת ()

 ם ים ניב

 החנה 50% - (םיאתמ רושיא תגצה םע) םיאלמיגו םיטנדוטס

 האחמה בצר ( )

 ףקות "סמ טרכארשי / הזיו סיטרכ ובייח אנ ()

 7-7 מיתה

 941068041 םייוכינ קית ר"כלמ ,55087951 הסנכה סמ קית 'סמ 31.3.97 דע רוקמב סמ יוכינמ רוטפ לע הסנכה סמ תוביצנמ רושיא

 959 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,ייבשוח השעמיי
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 הנכות תרבח סי
 רוט קוסעי , שומימ\

 תורבח תובצינ םהינפב

"0 

-.- -- : 5 ₪* 

 תיללכ הריקס :טנרטניא
 טנרטניא תשר הפיקמ ,הכרעהה יפל

 80%-ב לדג הז רפסמו ,שיא ןוילימ 2

 םישדוחה תששב רשאכ ,1993 ךלהמב
 ןוילימ דוע ופסונ 1994 לש סינושארה

 ,תשרב העונתה .םישדח םישמתשמ

 ,טווינ ירויסו םיצבקל תושיג יחנומב

 -הרטט 7.6-מ 1993 ךלהמב הלדג

 םיתב-הרטט 12.5-כל ,שדוחל סיתב

 ישמתשמ תייליהקב ןוויגה .שדוחל

 םיינכט-אל םישמתשמ ףיקמ טנרטניא

 ינורטקלא ראודב סישמתשמה

 לע ןויד תוצובקב קלח םיחקולו

 הנכות יחתפמ דצב ,םסלועה תושדח

 ןמויקש תורבח .חותיפ תורבחו

 שומישב תוברועמה ,הנכות לע תתשומ

 תוללוכ ,יגטרטסא ילככ טנרטניאב

 הדאו וא ₪6, 8טת, (0ז6|80 תא

 .תורחא תוברו

 רפסמ ועיפוה תונורחאה סינשב

 יתוריש םיקפסמה סייטרפ םיליעפמ

 טטאמטז ,אטוססוחו, 51 ןוגכ) תשרל השיג

 .(םיטעמ קר תונמל סא 8

 התחימצ תא הציאה סתעפוה

 ולא תורבח .תשרה לש תירחסמה

 סוכס תרומת האלמ השיג תוקפסמ

 תפסותב שדוחל 205 לש תיסחי טועפ

 תועש יפל םיילמס תורבחתה ימד

 לכ ןיא ,תורבחתהה עגרמ .שומיש

 סיבחרמב טוטיש לע ףסונ בויח

 השיג תורבח .תשרה לש םסייפוסניאה

 לחה ,םיתוריש ןווגמ תוקפסמ ולא

 השיגו גויח תועצמאב תורבחתהב

 ,רוכח ןופלט וקל טסקט-תססובמ

 וא (ץץש) ןיילנ לוקוטורפב תורבחתה

 (51.1:) ירוט וקב טנרטניא לוקוטורפ

 סיקשמימה תונורתי תא תלצנמה

 .תשרה לש ד67/ןק קשמימו סייפרגה

 רפסמ הכותב תחראמ טנרטניא

 עדימ ןוכיאל תוצופנ תוכרעמ

 ףודפד ילכו (ות/סזמה|וסמ 10081078)

 רדס לש הדימ םיסינכמה (טזסואאוחט)

 תורגאנה תורידאה עדימה תויומכב

 אוס84ו6 וא 00ק16ז ןוגכ םילכ .תשרב

 תוחיש םילהנמה סישמתשמל ורשפיא

 תשרב טוונל שחוא תועצמאב אלש

 .ליעומ עדימ הב אוצמלו החלצהב

 טרפה שומישל ליעומ עדימ תאיצמ
 לש םויקה תיצמת איה ויכרצל
 המכ םיטרופמ ךשמהב .טנרטניא
 :סהיתורטמו םילכ םתואמ
 תכרעמ :(זואוצ) יצסח8-\ו6 \/6ס 8

 זכרמה ידי-לע 1992-ב החתופש

 ,(סמאא) םיקיקלח תקיסיפל יפוריאה
 תשרב סינותנ תצופתל תשמשמה

 שו66-םז68 הץקסזמ60וג) הבחר
 ;תשרה לפד .(818וו פטונסת 5ץפזטחו

 טסקטרפיה ירשקמ םיבכרומה
 ,לילצו העונתב ואדיו בלשל םילגוסמו
 סלועה יבחר לכב סירתאב סימקוממ
 סלועב .ישומיש עדימ עפש סיקפסמו
 יתרש 200-מ הלעמל םויכ םינקתומ
 8סקמטז-ב שג ,ףסונ עדימל) יא א וא
 .(\ח10.6טזח.טו תבותכל

 תטיסרבינואב אצמוה :00קהטז 6

 ךובמ והז .1991 תנשב הטוסינימ

 תוציחמ יטירפת לש יפוסניא

 יגוס לכל םיליבומה (₪וז60ז0ז/ חוטחטפ)

 טסקט תססובמ תכרעמה .עדימה

 שומישב רתויב ץופנה ילכה איהו

 וא זק ךרד שג ףסונ עדימל) תשרב

 תבותפל 8 0 קרת ר6 ז

 שפחו סס0תסס0א.וסזס .טתוה 600%

 .(קטפ/8סקת6ז/006% הציחמב

 ילכ לש ףסוא אוהש תוריש :הזטווש 6

 םסישמתשמל רשפאמה יוליגו טוטיש

 תכרעמה .טנרטניאב עדימ אוצמל

 עייסל ידכ  הרוקמב  החתופ

 ךא ₪2 ירתא אוצמל םישמתשמל

 רותיא יתוריש תקפסמ איה םויכ

 שסקמסז-ב שג ףסונ עדימל) םיפסו)

 .(טסקווטז.שחחט.66ש תבותכל

 \עוש6-ז68 [ה[סזתוגווסת) \/ 15 8

 -תונכות לש תוינכות תצובק :(56זצ6ז%

 ףותיש תונכות ,(1:66ש816) סניח

 תוירחסמ תונכותו (%ת8ז6שבז6)

 עדימ אוצמל םסישמתשמל תועייסמה

 ךרד שג ףסונ עדימל) תשרה יבחרב

 (טסקתטז.שחוט.60ט תבותכל 0 טז

 (( זץ 9אְע ₪006ח) 064 6

 סו אס-\ו66 [ם66א 0

 "הקינורויי :( ז6תוטספ 60 קט

 ילככ הדאבנ תטיסרבינואב החתופ

 תשרה יבחר לכב עדימ שופיחל

= % 4 ָ % 

4 1 4 
 לע תוססובמה תותליאש תועצמאב

 .תלגוסמ ייהקינורויי  .חתפמ-תולימ

 .00קת6ז תוציחמו םיצבק אוצמל

 קיעל םילוכי סישמתשמהש םייטנבלר

 סקתשז ךרד שג ףסונ עדימל) סהב

 שפחו ש6זסתו6.568.טתז.66ג תבותכל

 חתפמה תלימ יפל םסיניינעה ןכותב

 ,(ץט

 דואמ המוד ילכ 1טפת684 6

 אוהש הדבועל טרפ ,"הקינורוייל

 םירתא לש תרחבנ הצובק קר שפחמ

 יפכ םלוכב אלו 00קת6ז תכרעמב

 שג ףסונ עדימל) ייהקינורוי השועש

 תבותכל 0 ת6ז ךרד

 .(20ק תסז חוט 600 )

 הידמרפיה תכרעמ :א/10%8ן6 6

 תפילשו תאיצמל החתופש תרזובמ

 תלעופ תכרעמה .תשרה ךותמ עדימ

 ,א1ב0-ו 1)חנא ,\ווחשסשפ ילעצמ לע סויכ

 עדימ לכ אורקלו תשגל תלגוסמו

 -ו 0ס0קוש אא וא א ,1ק ךרד ןימזה

 סינותנ רותיא יתוריש .1156ח01 ספ

 ייצראו הקינורו ,\א 415. !טפת6ב0 ןוגכ

 םירשגמ ךרד א00%8ו6-ל םינימז

 לש םייראניב םיצבקו ףסונ עדימל)

 תבותכל ימינונא זק עצב ,86

 הציחמב שפחו קאש

 קא

 אלש עדימ יקפס לש בר רפסמ

 יבחרב לעופ םיירחסמו חוור תורטמל

 רוחבל םילוכי םישמתשמה .תשרה

 אלל ינורטקלא יונמ יגוס תואמ ןיבמ

 ,המגודל .יהשלכ תולעב וא סולשת

 טנו'ג ואד לש הפילש/ תושדח תוריש

 ןותיעל הלמע תרומת השיג קפסמ

 .טנרטניאה ךרד || 5וזטטו סטזחה]

 תבותכל 7616 ךרד תישענ השיגה

 תוכזל ידכ ךא ,0ןטז.60]סהשא.טסחו

 ליעפ ןובשחב ךרוצ שי השיגב

 רגאמב המושרה הסינכ תמסיסבו

 -ו 00ק)6ז ירתא םסימייק .תורישה

 תואסריגב םילפטמה שש ש

 םימוסרפו םינותיע לש תוינורטקלא

 רתוי הפיקמ המישר תלבקל .סיבר

 וא יסקמטז ךרד שג ,עדימ יתוריש לש

 .טסקטז.סוס.תטו תבותכל ימינונא זק

 (דדמ6 1חוטזחשו א141]) ייטנרטניא ןוינק"

 21 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ"



 ןהמ תחא לכש ,תויונח ףסוא אוה

 .הריכמל םיתוריש וא םירצומ תקפסמ

 וא םירצומה לכ לש האלמ המיִשר

 -לע לבקל רשפא "ןוינקייב םיתורישה

 ווק .ה61600 0.60 תבותכל ו ידי

 ./קטטפ/0₪166 הציחמב

 הלוכי השארב היניעש הנכות תרבח

 יגטרטסא ילככ טנרטניאב שמתשהל

 היארב .תובושחו תובר םיכרדב

 םיירקיע םיכלהמ ינש שי  ,תללוכ

 :הרבחה תמרב טנרטניאב שומישל

 ראותמה ,סנכנ עדימו אצוי עדימ

 .1 רויאב

 םייגטרטסא םישומיש

 טנרטניאב
 לשו הנכות תרבח לש ירקיעה דקומה

 אוה הלש םירצומה תייגטרטסא

 םייללכה םינוויכהו תורטמה תרדגהב

 .הלש םירצומה וק לשו הרבחה לש

 רצומ תויגטרטסאו הליעי הרבח

 לש הרורב השוחת תובייחמ תוליעי

 .הרבחה תלעופ ובש תורחתה בחרמ

 הפרותה תודוקנמ תחא יהוז

 - תובר הנכות תורבח לש תוירקיעה

 הניאש ,םינפ יפלכ תזרפומ תודקמתה

 לש תובושחה ויתועפשהל תעדומ

 .ןוציחה סלועה

 לש םיימלועה יוסיכהו ףקיהה
 דחאה ילכל התוא םיכפוה טנרטניא
 תונבות שוביגל ,הרבחל רתויב בושחה
 ,קושה תומגמ יבגל ,ןדעומבו תובושח
 יחלפב קושה תעדו תורחתה יצחל
 סרפסמ .םיבר היגולונכט-יריתע קוש
 ,זק ירתא לש הדמתהב לדגהו םוצעה
 תורבח תולעבב אאא ו 00 ז
 הנבותל בושח רוקמ אוה ,תוירחטמ
 םינושה םינוידח םג .תיגטרטסא
 תולאשבו ,םייקסע ,םיינכט םיאשונב
 וא םיקפסל | תועגונה
 מייקתמה ,םייפיצפס

 םירצומל

 תוצובקב סי
 תנבות םיקפסמ ,תושדחב ןוידה
 .הבר תיגטרטסא
 הסינכ לקוש םכלש ןוגראהש חיננ
 הרבח םע םייתועמשמ םיסחיל
 לֶש םיחנומב ,(המודכו ,תרציימ הרבחהש רצומל ימלוע ןויכז תשיכר ,הרבחב העקשה ,השיכר ,לשמל)

 ו 6₪6) "התואנ תוידוסייי

 ,(הלאכ סיכלהמ תקידבב תבייחתמה
 תרוקיבל ילכה תא טנרטניא תקפסמ
 פע לבקל רשפאש רתויב תינפשוחה

 תוצובקב סינוידה תועצמאב ,הרבח

 הכימתה ,רצומה תוכיא לע תושדחה
 הטילש וא ןוכיס ימרוגו ,תוחוקלב
 לע תערכמ העפשה סהל שיש ,םיפסונ

 םתא ,המגודל ,םא .הרבחה תחלצה

 לע חותפו ןכ חיש-ודב סיניינועמ

 תא אורקל סכל יאדכ ,05/2 תכרעמ

 תושדה ה תצובק
 ,00 חוק 05.02.00

 ןוגרא לש הרקמ וחק :המגוד דועו
 ויתוחוקל יכרצ תא ןיבהל ףאושה

 וק לש תונורסחהו תונורתיה תאו

 םירחתמ סירצומל סחיב ,וירצומ
 םימורופו ןויד תוצובק .םירחא
 טנרטניא ךותב הרבחה לש םייטרפ
 יכרצ לע תיתועמשמ הנבות הל וקפסי
 םהיתוכרעה ,םהיתויפיצ ,תוחוקלה
 ,הרבחה לע יללכ בושמו הירצומ לע
 תוצובקב ןויע לוכי הדימ התואב
 תורבחב סםיקסועה םימורופהו ןוידה
 םא .הזכ עדימ קפסל תורחתמה
 םוחתב סירצומ רציימ םסכלש ןוגראה
 ,םינותנ ידסמ | לוהינ תוכרעמ
 תובותכב סימושירה
 וא 60ק7.081808%0%.%-הססטפא

 סכל וקינעי 6סוחק 081000868 .קגזג00א
 םירצומב םישמתשמה תועד לע הנבות
 ןויד תוצובק ,ףוסבלו .הלא םירחתמ

 תורחתמ תורבח לשו סכלש סימורופו

 תונויער לע הנבות קפסל םייושע

 .סישדח םירצומל תויונמדוהו

 םודיקו תוריכמ ,קוויש

 קווישו תוריכמ םודיק תויוליעפ

 עדימ תצפהב תודקמתמ םירצומ
 העפשה ןהל שיו ,דעומבו ינכדע
 יניעב הרבחה תימדת לע תיתועמשמ
 רצומ קוויש תויוליעפ .ינוציחה םלועה

 תויוליעפ ;קוש חותינו רקח םג תוללוכ
 רותיא ךרעמ | תוללוכ הריכמ
 תוחוקלו  הריכמ | תויורשפא

 -תועצה תקפה םגו ,םיילאיצנטופ
 .תונמזה בקעמו םירצומ תנמזה ,ריחמ

 הרבחל רתויב הליעיה ךרדהש רשפא

 רתאב שומיש איה הירצומ םודיקל

 דקמתיש טששש וא ₪87, סת[

 ,הב שחרתמה לע ינכדע עדימ תצפהב

 תויגטרטסא תותירב ,םירצומ תוזרכה

 תונותיעל תועדוה ,הנורחאל ותרכנש
 תוחוקל ןיינעל יושעה ףסונ עדימו

 טנרטניא ךרד .םיילאיצנטופו םימייק

 םישמתשמה ןויעל דימעהל םג רשפא

 לע ןוכדע יפד וא הרבחה ןואטב תא

 םייפיצפס עוריא יחותינ ,םירצומ

 ןוידה תצובק ,המגודל .המודכו רצומל

 עדימ הליכמ 6סחוק .5ץ8.8טמ התתסט66

 לש תונורחאה סירצומה תוזרכה לע

 .פטת א11070%ץש%16ח)8 תרבח

 טנרטניא לש יביטקארטניאה היפוא

 ףוסיאל הלועמ ילכל התוא ךפוה

 קווישל תויונמדזה לע בושמו עדימ

 .םישדח םירצומל תונויערו םירצומ

 לחה ,םיכרד ןווגמב תאו גישהל ןתינ

 ,רקס ינולאש לש תינורטקלא הצפהב

 סושיי תינכות תנקתהב הלכו

 רתאב סירקס עוציבל תיביטקארטניא

 .הרבחה לש וצוצש וא סקס

 םישוע טנרטניאב םישמתשמה ינוילימ

 לודגה דחאה ינכטה קושל התוא

 לש ןווקמה היפוא .סלועב רתויב

 הריהמ תרושקת רשפאמ תשרה

 תא תיתועמשמ רצקל היושעה ,הירופו

 ליעיו ינדפק רוטינ .הריכמה רוזחמ

 בינהל יושע תונושה ןוידה תוצובק לש

 תוריכמל וליבויש םיבושח םסיזמר

 זמרה תובורק סיתעל .(%8168 16008)

 ןויד תצובקב יטרפ םושירכ לבקתמ

 ךרוצ לע חוודמה רתוי וא תחא

 היעב לע וא םייוסמ גוסמ רצומב

 תפ תשפו

 א שש .ש ות.

 ינורטק

 תולאש גיצ
 תועצה 7

 שמתשהל רשפא ,תומיאו האשרה
 ,תונמזה עוציבו הלבקל טנרטניאב
 ,תונמזה תרומת םימולשתב לופיט
 .ןתקפסא דע בקעמו

 חותיפו רקחמ
 הרבחה לש חותיפהו רקחמה עורזא
 םימיאתמה םירצומ תיינבל תיארחא
 הליעיו הריהמ ךרדב שומישל
 תיפרגואיג רזובמה םייפוא .תילכלכ
 ביצמ םיבר הנכות פ"ומ יתווצ לש
 םירזובמ םיתווצ .סידבכנ סירגתא
 תוליעפה תאצות סה  תיפרגואיג
 ,תושיכרהו םיגוימה הדשב תצרמנה
 תיבה ןמ הדובע תדדועמה תוינידמ
 ינוגראה הנבמהו (ו660]6תותוטזותפ)

 לש (צוזטג| סזָפחו?4זוסח) המודמה

 היושע טנרטניא .תובר הנכות תורבח

 .פייומל הבר תלעות איבהל

 הנתיא הכימת תקפסמ טנרטניא

 ףותישו סואית ,תרושקת תויוליעפל

 םיתורישה .פ"ומ יתווצ ןיב הלועפ

 םה הז םוחתב רתויב םייטנבלרה

 תשרהש םיילבולג 6₪81] יתוריש

 לוהינל ₪ק-ב שומישהו ,תקפסמ

 .תורזובמ הנכות תוכרעמ לש ימלוע

 חתפתמו ךלוהה ףסונ שדח תוריש

 ךכ .תימלוע ואדיו-תדיעו תולוכי אוה

 תטיסרבינואב םירקוח וחתיפ לשמל

 ,60-566%66 תכרעמ תא לנרוק

 תימלוע ואדיו-תדיעו סויק תרשפאמה

 עצב ףסונ עדימל) טנרטניא-תססובמ

 תבותכל ימינונא ןוק

 1השנפוסמ תרבח .. ((

 המגוד איה 5ץפוסחפ 60זקסזגווסת

 היגולונכט החתיפש תירחסמ הרבחל

 ראוד חלש ףסונ עדימל) וזכ

 תבותכל ינווטקלא

 .(ותז0 6 חש 151סת 601

 לודג רפסמל השיג תקפסמ טנרטניא

 תוריש תוינכותו חותיפ ילכ לש

 .(504:6ש816) ףותיש תנכותכ סירדגומה

 תותיפ ילכ סירכומה סינוגרא םג

 סימייק .טנרטניאב םישמתשמ הנכות

 סהיניב ,ףותיש תנכות לש סיבר םילכ

 / םייוקיל חוויד
 מתל תוחוקלמ

 | ינורטקלא ראוד
 ואדיו 2 ך -<4

 תוחוקל םע

 ווקל תבותכת
 ררבחה לא

 20 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,ייבשוח השעמיי



 חיטה

 יקשמימ ינובו הנכות תוכיא יקדוב

 וזכ ףותיש תנכות .םייפרג שמתשמ

 יקפס רפסמ ללכ-ךרדב תשמשמ

 סילכל תואמגוד .םיירחסמ הנכות

 תוירפס ,++6-ל סירדהמ תוללוכ הלא

 הלעפה תוכרעמ ,ראוד יתרש ,דוק
 ₪ופ ךרד םינימז םלוכ) ולאב אצויכו
 .(50ת5116.טתס.66ט) תבותכל

 \/גןחטו 01666 60- רזיילה ןוטילקת םג

 ילכ לש הדבכנ תומכ ליכמ סא[

 לעפה גולטקב ןויעל) ףותיש תנכות

 ןרקה סג .(:ה/0660ז0.00\ עבצא

 קז66 508ש8ז6) םניח הנכותל

 תונכות לש עפש תקפסמ (סטת6גזוס0ח

 תבותכל ימינונא ₪ק) 6 אט

 /קטפ/ הציחמל שגו קז6ק.3ו.חוז.601

 ילכ ינרצי לש לודג רפסמ .(א)

 הכימת יתוריש םיקפסמ הנכות חותיפ

 תועצמאב םהירצומל הקוזחתו

 ןויד תוצובק שי  .טנרטניאה

 ןהבש ,הלא םירצומל תושדקומה

 ,םיגאב לע םישמתשמה םסיחוודמ

 תעד-תווח ,הפיקע תונורתפ ,שומישב
 שי ןכ ומכ .יירבד-יעדוייי לש "םיפיט"ו
 תוריש סיעיצמה םינוגרא רפסמ תשרב
 .הנכות חותיפ ילכ לש ןווקמ הריכמ
 קזספזגתוטז' 5800 העיצמ לשמל ךכ
 חותיפ ילכ לש לודג רפסמ הריכמל
 תבותכל 50קת6"ז) הנכות
 5חסק% 0[ 186 רחבו סז18.310.60

 (\צסזב

 עפשל החותפ השיג תקפסמ טנרטניא
 רישע רחבמב ,עדיו תויחמומ תורוקמ
 תויחמומ לצנל רשפא .תנווקמ השיגבו
 חותיפ לש םיבר םיטביהב תימלוע
 םיאשונו יקסע חותיפ ,הנכות
 השיג ידי-לע םירחא םייטנבלר
 ,טנרטניאב תוברה ןוידה תוצובקל
 ךרד 0 תק.30[:א8ז6-סח8ַ ןוגכ

 וא םניח לבקל רשפא טנרטניאה
 לש המוצע תומכ עובק םולשתב
 תוחוד ,הנכות ,םיבשחמ לע תוחוד
 תוזרכה ,תואטיסרבינוא לש םיינכט
 ,תונווקמ תודיעו ,םיעוריאו םיסנכ לע
 יכמסמ ,תודיעו לש םילוקוטורפ
 .םירחא םייטנבלר םימוסרפו הניקת
 לש תובר תויונח תולעופ טנרטניאב
 ס'אשוווע 8 ןהיניב ,תינכט תורפס

 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ" 0

0 
 ו תבותכל סקי

 08-0ח-ו 0ז8.00חו תבותכל (6]ח6ו וא

 (טסטתוטסז 80068 0[-ן ("200067'-כ

 2 א :גזצ| גה 4

 ילגולטק םג .(08181056%0ט6טתוס6ז 60

 תויפרגויליביבה תויסיטרכה

 תוירפס לש םיינורטקלאה םירגאמהו

 תועצמאב םינימ% תובר תובושח

 ,סרגנוקה תיירפס ןוגכ) .טנרטניא

 איה ו6|ת6[ ךרד  התבותכש

.)10015.100.80% 

 הנכות תורודהמ תכימתו לוהינ

 ןוגראב הכימתהו הקוזחתה עורז

 ףוכתהו רישיה עגמב האב הנכות
 הנכותה ינוגרא .תוחוקל םע רתויב

 טנרטניאב םישמתשמ סויכ םיטלובה

 -תורסח תומרב תוחוקל תכימת ןתמל

 ראוד יתוריש בוליש .םידקת

 לש תורחא תולוכיו ₪5 ,ינורטקלא

 לכ תא קפסל הל רשפאמ טנרטניא

 תעצהל סיצוחנה רושפיאה ילכ

 .וזכ תיתוכיא הכימת

 תושדח תורודהמ םוסרפ לוהינ ךילהת

 לפטמ (161ש356 חוגח96חו6ח[ קז00053)

 לע הל םיעגונה סינותנו הנכות תצפהב

 תוחוקל לש םייפיצפס בושחימ יעצמ

 ינויח הז תורודהמ לוהינ .םיניינעתמו
 ירתאב הנכות יוסינ טקיורפ לכל
 וא אתיב ,אפלא יבלשב ,תוחוקלה
 תצפה םירשפאמ זק יתוריש .הצרה
 ,םלועה יבחר לכב הלאכ תורודהמ
 חונה שומישה ןמ עגרל דרפיהל ילבמ
 .ינחלושה בשחמב

 הנכות ירצומב םייוקילו םימגפ לע

 חוודל רשפא חטש ייוסינל םינקתומה
 ףפ ,ינורטקלא ראוד תועצמאב

 םתוא תמאלו ףקתל לוכי ןרציהש
 לע עדימ ריבעהלו ,ןוגראה ךותב
 ליכמה זק תרשל ותמואש םימגפ
 התואב .םימגפה בצמ לע ינכדע עדימ
 תושרל דימעהל רשפא ךרד
 עדימ ָפ תרש תועצמאב םישמתשמה
 תויעב ,םיפקוע תונורתפ ,הנשמ תורודהמ ,םימגפ ןוקיתל תוטיש לע
 תנכות תיקפט .רצומה תלעפהל תויללכ תוצעו ,תועודי תולבגמו
 ,המגודל אט ףפס תותשרה

 הנכות ןוקיתל "סיאלטי  תקפסמ

 תמגדה תואסריגו (801(ש8ז6 ק810065)

 התרצותמ תשרה תנכות לש (06ח00)
 וכ וא 8סקתטז יתוריש ךרד

 ( 0 קת ז.ת61ת180886.60תה)

 שונא יבאשמ לוהינ
 לכל רתויב ינויחה באשמה םה סישנא
 דחוימב ןוכנ רבדה .אוה רשאב ןוגרא

 םימייק םהבש ,הנכות ינוגראב

 הקופתה תומר ןיב םימוצע םילדבה
 רורב ןאכמ .םינושה םיטרפה לש
 שי ותרימשלו יתוכיא תווצ סויגלש
 לש תורחתה רשוכל המוצע תובישח

 תובישחב םיזגהל ןיאש ףא .ןוגראה

 תווצל השיג ןתמש רורב ,ןינעה
 יושע טנרטניא יבאשמ לא סידבועה
 תיבויח תוברת חותיפל םורתל
 ,תמדקתמו תינכדע תיגולונכט הביבסו
 סיפצמ םייתוכיאה םידבועה בורש
 דוע הבושח .הדובעה סוקמב אוצמל
 סידבוע רתאל תורשפאה איה רתוי
 ישפחמו סישורד תועדומ תועצמאב
 ןוידה תצובק) טנרטניאב הדובע
 תבותכל 80קם6ז וא 8
 הריהמ ךרד יהוא .(וצ.ותוטזמוט.תש|
 לבקלו תויונפ תורשמ םסרפל הלוזו
 םימרוגמ תנווקמו הריהמ הבוגת
 .םיניינועמ

 תויעב

 הבר תלעות העיצמ טנרטניאש ףא

 תרדענ איה ןיא ,הנכותה תרבחל
 םתגאד איה החטבא .תונורטח
 סחיב םיירחסמ סינוגרא לש תירקיעה
 םינוגרא םנשי .טנרטניאב שומישל
 ללגב טנרטניאל הסינכמ וענמנש
 הדימב ןגהל ולכוי אלש דחפה
 תוכרעמו םהיבשחמ לע תקפסמ
 .ןוציחה םלועה ינפמ םהלש סיצבקה
 ,םיימיטיגל םילוקיש םה הלאש ףא
 תוקפסמה תוקינכט רפסמ תומייק
 .הריבס החטבא תמר
 סוריח ירקמל הבוגתה תווצ ,המגודל
 0587 - ססמקטוש) םיבשחמב
 ןמוממה (םתוטזפסתס [\ט9ק0הפ6 16
 תושיג רפסמ דעית ,לשמימה ידי-לע
 עדימל) החטבאה תלאשב לופיטל

 תוריד

₪ 

 תבותכל ימינונא [זק עצב ףסונ

 ../קטט/קהקטז<א הציחמב שפחו 66.08

 רפסמ םויכ םילהנתמ ליבקמב
 ינללוכ לופיטל םידעוימה סיטקיורפ

 הדובעה תצובק ןוגכ ,היעבב רתוי

 (10586) טנרטניא לוקוטורפ תחטבאל

 המישמה חוכ ידי-לע המקוהש

 תא .(!םדש) טנרטניא לש יסדנהה

 אוצמל רשפא הצובקה יאצמימ

 תבותכל ימינונא [0  תועצמאב

 /קטפ/3ז6ת1ט6/ הציחמב [1ק.808.ת6(
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 ןוגראה לעש תפסונ תיתועמשמ היעב

 טנרטניאל הסינכב הלומ בצייתהל

 תרושקתה יסופדב יונישה איה

 תובורק סיתעל .תינוגראה תוברתבו

 ימ רידגמה לוקוטורפה הנתשמ

 לכ ןיא .הרבחה םשב רבדל ךמסומ

 ןיב תרושקתב טולשל תורשפא

 עדימ תפילד .טנרטניא ךרד םידבוע

 אלל שחרתהל הלולע שיגר וא יניינק

 ילב סייק הז ןוכיסש ףא .ןודז תנווכ

 ,לעפומה תרושקתה יעצמאל רשק

 טנרטניא לש ילבולגה היפואש רורב

 ,םלועה לכל עיגמ עדימה יכ ושוריפ

 םיעמושה סישנאה מוקל קר אלו

 הנווכ אלש ןורדסמ תחיש הרקמב

 השיג תגשה ,תינש | .םהינזואל

 גרדימ יכ  השוריפ טנרטניאל

 ךותב ללכ-ךרדב סםייקה תרושקתה

 רודימ סוקמב .ןיטולחל צרפנ ,ןוגרא

 קווישה ףגא קר ,ונייהד) עדי יקלח

 הטונ ,(םירחתמה םישוע המ עדוי

 הנגהה תומוח תא טטומל טנרטניא

 לש ימינפה עדיה תא תודדובמה

 .ןוגראה

 הבר הדימב רזגנ טנרטניא לש הכרע

 תדיממו עדימה ןכות לש ותוכיאמ

 לש ומויק תורמל .ולש תויטנבלרה

 ידי-לע הסוכמה סוצע סיאשונ ןווגמ

 סיאשונה לכ אל ,םינוש תורוקמ

 ,דועו תאז .ןוידל םיכוא םייוצרה

 עפשומ טנרטניאב ןויעל ןימזה ןכותה

 לש םהיתופקשהמ הבר  הדימב

 ףא .וינכרצ לש אלו ,עדימה יקפסמ

 לודג קלח לע רוטינ עצבתמש
 קדבנ ןכותה ,רמולכ) ןוידה תוצובקמ

 תוכיאה תרקב ,(הצובקל ותצפה ינפל
 ,ינדפק רוטינל הכוז הניא ןכותה לש
 וא העטמ תויהל לולע ןכותהש ךכ
 המורת לעב ,העטומ שוריפל תוכזל
 .קיודמ-יתלב וא תלבגומ
 לש רידת הנתשמהו סוצעה ןווגמה
 טנרטניאב םינימזה עדימה יתוריש
 רידא עדימ סוניקואל התוא ךפוה
 טווינהו ןוכיאה ילכ .טווינ בייחמה
 ךילהתב סנמא סיעייסמ ליעל ונייוצש
 לש יתצלפמה וחפנש אלא ,יוליגה
 תא קפסב דימעמ ןימזה עדימה
 לש עוציבה תמר תא ןכו ,םתלוכי
 תוכרעמ .אישה תועשב הלוכ תשרה
 ןוגראל תוידמימ-בר הימונוסקט
 וכפהיו אופיא וכלי עדימ ןוכיאו
 .התובישחב תיּוכרמ היעבל
 סינוגראה לעש תפסונ הבושח היעב
 לש שדחמ בוצימ איה המיע דדומתהל
 ותגצה ךרוצל סהלש עדימה ןכות
 הבסה תייגטרטסא .טנרטניאב
 תריצי טושפ תויהל הלוכי תינושאר

 תמייקה תורפסה לש קספופסחקז יצבק

 שומישה יפואש אלא  .ןוגראב

 תוינייפואה תויפיצהו יביטקארטניאה

 תא ובייחי טנרטניא ישמתשמל

 תגצה תא שדחמ ןגראלו חסנל ןוגראה

 .ןמזה תצורמב ןכותה

 סג ,תרחא היגולונכט לכב ומכ

 םתוא - "םירוכמ" שי טנרטניאב

 םיגירח מאמו ןמז םישידקמה םיטרפ

 הרומת אלל טנרטניאב טוטישל

 תוושהל גהונ ינא .ןוגראל תמלוה

 לכ לש רכממה יפואל וז העפות

 ליעפהש סדאל המודב) שדח ביבחת

 וישכעו קחשמ תנוכמ הנושאר םעפ

 תועש רשע תוחפל קחשל בייח אוה

 "העיבטייו דוקימ ןדבואש ףא .(סויב

 םבור ,םישחרתמ ןכא טנרטניאב

 םידמול םישמתשמה לש עירכמה

 ילככ תוליעיב הב  שמתשהל

 .יגטרטסא
 תיתשתה תלאש תמייק ,ףוסבלו

 טנרטניא לוצינל הצוחנה תינוגראה

 תגשה וליפא .יתורחת ןורתי תגשהל

 תורמל .ומצע ינפב רגתא איה השיגה

 תעפוהל תודוה יוניש הנורחאב לחש

 ,םייתודידי "תועדוותה" יתוריש

 רתוי הברה תבייחמ טנרטניאל תולשב

 דחא .אדירג תורבחתה רשאמ

 תרשכה אוה םיבושחה סיאשונה
 ףיקהל הכירצ וז הרשכה .םידבוע

 םייסיסבה סיתורישב שומישל הכרדה

 עדיה תורוקמ לע עדימ תצפה דצב

 םינתשמה ,טנרטניאב םימייקה

 לע ונל עודי .רידת סינכדעתמהו

 סידבוע םיקיסעמה םינוגרא רפסמ

 יחילש" דיקפתב האלמ הרשמב

 םג רורב .ןוגראה ךותב "טנרטניא

 לע תידוסי העפשה היהת טנרטניאלש

 לש הירפסהו רקחמה תוצובק

 השעמל רידגמ המויק ןכש ,סינוגראה

 .עדיה תורוקמ ףונ תא שדחמ

 םוכיס

 קלחל םסקלחב סימודה סיתורישש ףא

 טנרטניאב םילולכה םיתורישה ןמ

 ןוגכ) םירחא תורוקממ םויכ סינימז

 םייטרפ ינורטקלא ראוד יליעפמ

 רשגמ םיקפסמ רשא .א61 תמגוד

 םיתוריש אל ךא ינורטקלא ראוד

 היפוא ,(טנרטניא ייומד םיאלמ

 השיגה תולע ,טנרטניא לש ילבולגה

 םיבלושמה םיתורישה ךרעמו הכומנה

 דיחי באשמל התוא םסיכפוה ,הלש

 תא ןובשחב סיאיבמ רשאכ םסג .ונימב

 ,סדוקה ףיעסב וטלבוהש תויעבה

 תשרה תונורתי לש סםלקשמ דבוכ

 לע המכ יפ הלוע הנכותה תרבחל

 תא תולצנמ תורבח | .תונורסחה

 .יתורחתה ןנורתי תלדגהל טנרטניא

 יביצקת ףיעס הנניא בוש טנרטניא

 ,תורחתל השיגרה הנכות תרבחל דרפנ

 תיישע תולעמ ינויח קלח אלא

 םסיעשתה תונש לש הלאשה .םיקסעה

 הרבחה סאה" הנניא הנכותה תורבחב

 וזיאב" אלא "!טנרטניא תשרב סכלש

 ןוגרא איה םכלש הרבחה הדימ

 "?טנרטניא-ססובמ

 אישנ אוה חגה א. !\6)חוטה :רבחמה לע

 החמתמה הינייגריוומ 1א57₪ תרבח
 תורבח לש תויתורחתה רופישב

 ,םיכילהתב שומיש תועצמאב ,תויגולונכט
 וילא תונפל רשפא .םישנאו היגולונכט
 .ת6]חו6ת ₪ ח516ק.60חו תבותכב
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 תבוח
 םושירה
 ירגאמ לש

 עדימ
 קוח ןוקית

 תנגה
 תויטרפה

 ךמסמ
 רבעוהש
 תדעו ירבחל
 קוח ,הקוחה

 טפשמו
 תסנכב

 ידג דיוע
 רמייהנפוא
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 יללכ

 הדעו לש התדובע ירפ אוה הז ךמסמ
 ידי לע התנומש תימינפ תיעוצקמ
 תוצלמה תנכה ךרוצל אליא תלהנה
 לע עדימ ירגאמ םושיר תבוח אשונב
 תשגה סרטב .תויטרפה תנגה קוח יפ
 טפשמו קוח הקוחה תדעוול הז ךמסמ
 ידי לע ךמסמה רשוא תסנכה לש
 .אליא תלהנה

 םלועב סיפוג תורשעל התנפ אליא
 ורבטצהש ןויסנו עדימ דומלל הרטמב

 .הז אשונב סלועב

 ןולאש תצפה תועצמאב התשענ הינפה
 וסחייתהש תולאש 11 ללכ רשא

 ןפואל ,סושירה תבוחל ,הקיקחל

 סושייב החלצהה תדימל ,הפיכאה

 .הקיקחה לע תרוקיבלו חטשב
 הילימיסקפ תועצמאב ץפוה ןולאשה
 תומיאתמה תויתלשממה תויצקנופל

 ידרשמ ןוגכ ,הנידמ לכב אשונל

 ימשר ,םינמסדובמוא ,םיטפשמ

 היצקנופל םאתהב) יוכו םירגאמ

 (הנידמ התואב אשונל תיארחאה

 תשר תועצמאב ןולאשה ץפוה ןכ ומכ

 םייעוצקמה םיפוגל טנרטניאה

 .תונידמ ןתואב אליאל םיליבקמה

 העיתפמ התיה תונעיהה תדימ

 תובושתמ לחה ,בר רמוחב ונפצוהו

 יכ רמאנ ןהב תחא הרוש תונב

 הקיקח סוש ןיא תיפיצפסה הנידמב

 ,האובבמיז ,הניטנגרא ןוגכ) תיטנוולר

 תולודג תוליבחב הלכו ,(ןפיו היולמ

 םירמאמ ,תונקת ,םיקוח וליכהש

 .תויעוצקמ תורבוחו

 יפלא לש ברה רמוחה דומיל ךותמ

 אליאב ולבקתנש םיכמסמה ידומע

 תומגמהו םירבדה ירקיע תא ונטקיל

 ונרחב .םירגאמ םסושירל רשקהב

 תומגמהו םירבדה ירקיעל סחייתהל

 ונתעדל - תחאה :תוביס יתשמ דבלב

 תונקסמל עיגהל ידכ הלאב יד

 תבורמ תרבוח תנכה ןכש תושרדנה

 יא תנומסתל סורגת םיטרפו םיפד

 - הינשהו ,םיצע בורמ רעיה תייאר

 ךירצמ רתוי טרופמ יתאוושה רקחמ

 ויה רשא םיפסונ הדובע ישדוח רפסמ
 .ךמסמה תנכהב בוכיעל םימרוג

 רקיעב אליא תסחייתמ הז בלשב
 אלו םירגאמה סושיר תבוח אשונל
 תנגה קוחב םירחא םיאשונל
 ןוידל הלע םושירה אשונ .תויטרפה
 לשב טפשמו קוח ,הקוח תדעווב
 ןוקיתה תעצהב יזכרמה אשונה ותויה
 דרשמ ידי לע הנכוהש קוחל
 םיבייח יכ תקולחמ ןיא .םיטפשמה
 ןכש הנושאר תופידעב אשונב לפטל
 תוארוה םיטפשמה דרשמ תעדל סג
 ןניא םושירה אשונב יחכונה קוחה
 תא אוצמל שיו ונימיל רתוי תומיאתמ
 ,ךדיאמ .םושירה תבוח סוצמצל ךרדה
 ללכ תא שדחמ לוקשל אליא הצילממ
 םירדסהה לכ תוהמ תוברל ,אשונה
 תרבעה ,עדימ ףוסיא לע םילחה
 ,סינותנ תבלצה ,עדימב רחסמ ,עדימ
 הפיכאה ,חוקיפה ,הרקבה ןפוא
 ןכא סא יכ םירובס ונא .בי"ויכו
 יכ יוארה ןמ יזא וז ונתצלמה לבקתת
 סיטפשמה דרשמ ידי לע עצובי רבדה
 ךרוצל םקותש תיעוצקמ הדעו וא/ו

 ןינעה

 אליאב לבקתנש רמוחהמ רכינ קלח

 רבעמש םיטקפסאל סחיתמה ,ל"וחמ

 אל ,עדימ ירגאמ לש סושירה תבוחל

 חמשנו תוידוסיב ונידי לע רקחנ

 ,םיטפשמה דרשמ תושרל ודימעהל

 ונא .רחא ךמסומ ףוג לכ וא תסנכה

 היזיבר השעת רשאכו סא יכ סירובס

 תנגהל סיעגונה םיפסונ םימוחתב

 רמוחהמ קיפהל אהי ןתינ - תויטרפה

 .הבורמ תפסונ תלעות ונלצא רבטצהש

 תוושמ טפשמ

 תונידמב וקקחנ סויה דעו 1978 תנשמ

 םיסחייתמה תויטרפ תנגה יקוח תובר

 תבוח תניחבמ .עדימ ירגאמ םושירל

 ןיחבהל שי עדימ ירגאמ לש סושירה

 :תוירוגטק שולש ןיב

 לע הלח סושירה תבוח ןהב תונידמ

 .והשלכ ישיא עדימ ליכמה רגאמ לכ

 איה סושירה תבוח ןהב תונידמ

 ןמ קלח לע קר הלחו תיקלח

 .םירגאמה

 סושיר לע הבוח לכ ןיא ןהב תונידמ
 שי רשא תונידמל הנווכה) םירגאמה
 תנגה אשונב תמדקתמ הקיקח ןהב
 סושיר תבוח ןהב ןיא סלוא ,תויטרפה
 לכ ןיא ןהב תונידממ הנושב ,םירגאמ

 .(תויטרפה תנגה אשונב הקיקח

 תבוח סאה םסיעבוקה םסינוירטירקה
 םיוסמ עדימ רגאמ לע הלח סושירה

 םינוש סהו הנידמל הנידממ םינתשמ

 .סינווגמו

 םימייקה סינוירטירקה תא גווסל ןתינ

 :תוירוגטק שולשל

 תונידמהמ קלחב .רגאמה לעב תוהז

 םיפוג לש סירגאמ ןיב איה הנחבאה

 ןיבל םיירוביצ וא/ו םייתלשממ

 ברב .יטרפה רוטקסב סירגאמ

 תבוח הלח וז הירוגטקב םירקמה

 וא/ו םייתלשממה םיפוגה לע סושירה

 םלצא רשא םירחאו סייסנניפ םיפוג

 שיגרו בר עדימ רבטצמ יעבט ןפואב

 תבוחמ רוטפ יטרפה רוטקסה דועב

 סושיר

 ישיא עדימל שיגר עדימ ןיב הנחבה

 עדימ ןוגכ שיגרה עדימה דועב .יללכ

 ,תויטילופ תועד ,ינתא אצומ לע

 ,תישפנו תיזיפ תואירב ,תויתד תונומא

 ךירצמ ב"ויכו ילילפ רבע ,ןימ ייח

 וניא רחא ישיא עדימ ירה ,סושיר

 .סושיר ךירצמ

 הלא םירקמב .עדימב שומישה תרטמ

 תורטמל סישמשמה םירגאמ קר

 שארמ בטיה תורדגומו תומיוסמ

 תוצופנה תורטמה .םושיר םיבייחמ

 רחסמ ןה סושיר תוכירצמה רתויב

 קווישו רוויד ךרוצל לשמל) עדימב

 לע םירגאמ לוהינ ןכו (םירישי

 .יארשא ןתמ ךרוצל תילכלכ תונמיחמ

 םימייוסמ סירקמב יכ ןייצל שי

 סיבכרומו סיבלושמ סינוירטירקה

 ןיב ברה ינושהמ האצותכ .רתויב

 .סושירה ףקיה סג הנתשמ תונידמה

 סינוירטירקה תלעפה ןהב תונידמ שי

 סירוטפ םירגאמה בור יכ ךכל תמרוג

 דואמ ןטק קלח קר השעמלו סושירמ

 27 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ"



 יבגל .םושיר סיכירצמ סירגאמהמ

 יכ רמול רתוי היהי ןוכנ הלא תונידמ

 םושיר תבוח ללכ ןהב ןיא השעמל

 תונידמב .רתויב םיגירח םירקמב אלא

 יכ ךכל םינוירטירקה םימרוג תורחא

 םירגאמה לש רתוי הובג זוחא

 .םושיר םיכירצמ

 הקיקחהמ תויוקיעה תונקסמה
 :ל''וחב

 לכב םיקוחה ןיב ינושה תדימ

 לחה ,רתויב הבר איה תונידמה

 תא סיוותמה ,תיסחי סירצק סיקוחמ

 קוחה תמגודכ) דבלב  תונורקעה

 םיטרופמ םיקוחב הלכו ,(ילארשיה

 בר טוריפבו דרפנב םיסחייתמה רתויב

 ןה ,רגאמ גוס לכלו עדימ לש גוס לכל

 ,רגאמב להנתמה עדימה גוס תניחבמ

 שומישה ןפואו רגאמה לעב תוהז

 םיללכה ןהב תונידמ יתש ןיא .עדימב

 לגלגה תא סיאיצממ םוקמ לכב .םיהז

 קלחב תונורקעה יכ סא ,שדחמ

 .םימוד תונידמהמ

 רימחהל תיללכ הייטנ תמייק

 תויתלשממ תויושרמ תושירדב

 ךכמ תעבונ וז הרמחה .תוירוביצו

 רבטצמ הא גוסמ תויושרב אקוודש

 םייק םשו רתויב שיגרהו ברה עדימה

 העיגפל רתויב לודגה לאיצנטופה

 .תויטרפב תיתועמשמ

 עדימ יגוס ןיב ןיחבהל המגמה תרבוג

 ישיא עדימ ןיב הנחבה ,ונייהד ,םינוש

 .יללכ ישיא עדימ ןיבל שיגר

 הקיקחב סושירה תבוחש לככ

 תטרופמו הרומח ,תפרוג תמייקה

 תירוביצה תרוקיבה הלדג ןכ ,רתוי

 םושירה תבוח תא ןתמל תשרודה

 ןתמ לש ךרדב הקיקחה תא ןקתלו

 .םיבחר םירוטפ

 ועיגה תונידמ רפסמב יכ ןייצל שי

 הניחבו היויוור עצבל שי יכ הרכהל

 וללכב תויטרפה תנגה אשונ לש שדחמ

 סינשב סייגולונכטה םייונישה בקע

 .תונורחאה
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 ארקנ אשונל יארחאה תובר תונידמב

 יזכרמה קלחהו ןמסדובמוא וא ביצנ

 תונולתו תוינפב לופיט אוה ודיקפתב

 הריקח תויוכמס וז היצקנופל .רוביצה

 טועימב קר .תובחרנ הפיכאו

 םסשר יארחאה ארקנ תונידמהמ

 .םירגאמה

 םייתלשממה םיבאשמה

 אשונל םיצקומה

 לעופבו חטשב םסייקל ידכ יכ ןייצל שי

 תויושרה לע תויטרפה תנגה יקוח תא

 ןה םישרדנה םיבאשמה תא תוצקהל

 רפסמ ןלהל .םדא חכב ןהו ףסכב

 סיצקומ הילגנאב :םלועהמ םסינותנ

 קביווקב ,םידבוע 100-ל בורק אשונל

 ,25 - היגלבב ,40 - הידבשב ,45 -

 דנלריאבו 15 - דנלניפב ,21 - דרפסב
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 ןהב תונידמב םג יכ ןייצל ןינעמ

 ןוגכ ,םידבוע תורשע אשונב םיקסעומ

 תובר תונולת תומייק ,הידבשו הילגנא

 קיפסמ וניא סידבועה רפסמ יכ

 םיבאשמ תלדגהל השירד סש תמייקו

 .ןינעל םיצקומה

 רפסמ לארשי תנידמבש ןוויכמ

 ליאוהו ,רתויב ןטק אשונל םינקתה

 תובורקה םסינשב םג יכ חינהל ןתינו

 םייתלשממה םיבאשמה ואצמיי אל

 םא קפס - יטסרדו יתועמשמ לודיגל

 םיטעומה םסיבאשמה תיינפהב םעט שי

 יכ סירובס ונא .סושירה אשונל אקווד

 ,אשונל הצקומה ביצקתה ףקיה רואל

 ,הפיכא לע שגדה תא םישל יוארה ןמ

 ןפואב סצמצלו חוקיפו תרוקיב

 סירגאמה סושיר תבוח תא יתועמשמ

 ירבדל יכ הדבועל תעדה תא תתל שי

 דרשמב עדימה ירגאמ תמשר

 -כ םויכ הלצא םימושר םיטפשמה

 םימייק יכ קפס ןיא .םירגאממ 0

 תורשע המכ בוטה הרקמב ראב

 בוט תוחפה הרקמבו םירגאמ יפלא

 ןכ סא םימושר לעופב .םיפלא תואמ

 םימייקה םירגאמהמ ןטק קלח קר

 תבייחתמה סושירה תבוח השעמלו

 .תמייקתמ הניא לעופב קוחה יפ לע

 תבוח יכ בל םישל שי ,ךכל ףסונ

 תויטרפה תנגה קוחב תמייק סושירה

 ומויק תונש 14 ךשמבו 1981 תנשמ

 דחא סדא ולו דמעוה אל קוחה לש

 אל םגש ןבומו סושירה יא ןיגב ןידל

 לינה תודבועה .העשרה סוש התיה

 .ינשרד תורמוא

 סושיר אשונב אליא תדמע

 עדימ ירגאמ

 1981-ב קקחנ תויטרפה תנגה קוח

 הטלש הב הפוקתל סיאתה ןכא אוהו

 ידיל האב רשא תיזוכירה הסיפתה

 םייזכרמ סילודג םיבשחמב יוטיב

 סלוע רבע סויה דעו זאמ .ןוגראב

 רשא םיינכפהמ סייוניש בושחימה

 הלודג תומכ לוהינלו רוזיבל ואיבה

 .םישמתשמה לצא סירגאמ לש דואמ

 לש סוצעה יטולוסבאה רפסמל ףסונ

 הנבמב תוימניד תמייק ,עדימ ירגאמ

 תופילח סינתשמ הלאו עדימה יצבק

 ןוגראה יכרצ יפ לע םירקבל

 תיחכונה הסיפתה .םישמתשמהו

 לכ היפ לע ,תויטרפה תנגה קוחב

 תיתואיצמ הניא ,םושיר ךירצמ רגאמ

 .עוציבל תנתינ הניאו רתוי

 השיגה יונישמ סונמ ןיא ךכיפל

 ידכ םושירה אשונ לש הסיפתהו

 תוחתפתהל הקיקחה תא םיאתהל

 תיגולונכטה

 בצמה תא ססבל שי יכ הרובס אליא

 לע תויטרפה תנגה אשונב יטפשמה

 :סיאבה תונורקעה

 רדגב וניאשו ומייקל ןתינש קוח

 דומעל לוכי ונניא רוביצהש הריזגיי

 ."הב

 היגולונכטלו ונתפוקתל סיאתמה קוח

 תוכרעמ ,רוזיב ,ונייהד ,תמדקתמה

 תוירושיק ,םירגאמ יוביר ,חוקל-תרש

 .בייויכו ההובג תושיגנ ,טנרטניאל

 תוטבלתה ךירצמ וניאש רורב קוח

 המ הלאשה ךרוצל קפס ריאשמ וניאו

 םילמב .םושרל ןיא המו םושרל שי

 -דחו הטושפ ,הרורב הנחבא ,תורחא

 ןיבו םושיר ךירצמש המ ןיב תיעמשמ

 .ונממ רוטפש המ

 = ה -הח-הה-ל

 וב דומעל הנלכות תויושרהש קוח
 אשונל וצקויש םיביצקתה תניחבמ
 סושירל הצקומה סדאה חכ תניחבמו
 .הפיכאו

 םייללכ םיישיא םסינותנ ןיב הנחבה

 רפסמ ,ליג ,.ז*.ת ,תבותכ ,סש ןוגכ)

 תלחנל ונתפוקתב סיכפוהה (ןופלט

 ןיבל ,(ואל םאו ךכב הצרנ םא) ללכה

 תוידוסב רומשל שי ותוא יישיגר עדימיי

 תינפוג תואירב ינותנ) תיברימה

 תויובייחתה ,רכש ,סיסכנ ,תישפנו

 ,תויתרבחו תויטילופ תויטנ ,תויסנניפ

 סירושקה סיאשונ ,סיינתא סינותנ

 .(דועו ילילפ רבע ,תוינימ תויטנ ,תדל

 םיבאשמהו םיצמאמה ,שגדה תרבעה

 יעצמא סויק יאשונל סושירה אשונמ

 לע םירוסיאה תפיכאו עדימ תחטבא

 .שיגר עדימ לש תושרומ אל תורבעה

 סרוג יונימל תיקוח הבוח סויק

 היהי רשא ןוגראב ידועי יעוצקמ

 החטבאה יעצמא םסויקל יארחא

 לע קר וז הבוח ליחהל ףלמומ

 .והשלכ סיוסמ לדוג רדסמ סינוגרא

 ןה אליא לש תוצלמהה ךכיפל

 :ןמקלדכ

 שיגר עדימ להנמ וא קיזחמה ףוג לכ

 רגאמ לש דיחי סושיר סושרל ביוחי

 (דרפנב רגאמ לכ אלו) ינללוכ יגול

 תא טרפי םושירה .סשרה לצא

 ידיב םיקזחומ וא םילהונמה םסינותנה

 לש יטפה רפסמל רשק אלל ,ףוגה

 .ףוגה תושרבש סירגאמהו םיצבקה

 עדימל קר סחייתת סושירה תבוח

 אלו "שיגר עדימיי תרדגה רדגב לפונה

 ,םייללכ םיישיא םסינותנל סחייתת

 "שיגר עדימיי להנמ אלש ןוגרא ,ונייהד

 .סושירב בייוחי אל

 המוד ראשיש לוכי םושירה ךילהת

 לדבהב סלוא םייקה יחכונה ךילהתל

 עדימה סושיר ונייהד ,יתועמשמ

 ךויש אלל ןוגראב להונמה שיגרה

 תואיצמבו ליאוה תאז ,םייזיפ סיצבקל

 ונימי לש תמדקתמה תיגולונכטה

 סהלש הנבמהו םירגאמה רפסמ

 סינותנה .ליזנ ןינע םה ןוגראב

 סיצבקב ןוגראה ידי לע םילהונמ

 וליפא םיתעלו ימניד ןפואב םינתשמה

 תועמשמ ןיא ךכיפלו ,םויל םסוימ

 בושחה .דרפנב רגאמ לכ סושירל

 ,יטרפ סדא) ףוג ותוא יכ אוה וננינעל

 להנמ וא קיזחמ (רחא ןוגרא וא הרבח

 ךירצת וז הדבועו והשלכ שיגר עדימ

 .סושיר

 סוחתב תיתועמשמה הלקהל ליבקמב

 תא ריבגהל אליא הצילממ םסושירה

 הלא לע תרוקיבהו חוקיפה ,הפיכאה

 עדימה תא םילהנמו םיקיזחמה

 שיגרה עדימב ושעי אלש ידכ שיגרה

 עדימ תפלדה ןוגכ יקוח יתלב שומיש

 הרומתב ןיב) ןוגראב סידבוע ידי לע

 ,(הרומת אלל ןיבו האנה תבוטל

 םיפוגל ותרבעה ,םינותנב רחסמ

 תחטבאל םיעצמא סויק יא ,םירחא

 אלש סינותנב שומיש תיישע ,עדימה

 .בייויכו ףסאנ המשל הרטמל

 יונימל השירד קוחב לולכל יוצר

 סינוגראב עדימה תחטבא לע הנוממ

 לע .שיגר עדימ םיקיזחמו סילהנמה

 תיעוצקמ הרשכה לעב תויהל הנוממה

 ודיקפתו ןוגראב ריכב גרדבו המיאתמ

 תכרעמ תא קזחתלו םיקהל היהי

 .עדימה לע הנגההו סינותנה תחטבא

 ידי לע בתכב השעי הנוממה יונימ

 ןכו סייטרפ סישנא .ןוגראה ל"כנמ

 סיוסמ לדוג רדסמ סינטקה םיפוג

 סירוטפ ויהי תונקתב וא קוחב רדגויש

 .וז הבוחמ

 םיירקיע םיאשונ ינש יכ יוארה ןמ

 :הז ןינעב ןובשחב וחקליי

 רשא ביצקתה לדוגל סחייתהל שי

 לידגת אל סא .אשונל הנידמה הצקת

 ביצקתה תא יתועמשמ ןפואב הנידמה

 קוח סויקל וצקויש סינקתה תומכו

 שי יזא ,חטשב לעופב תויטרפה תנגה

 אולמ תיינפה תא תוניצרב לוקשל

 .הפיכאו תרוקיב ,םושייל ביצקתה

 סש תא םסג תונשל עצומ הז הרקמב

 סשריימ םיטפשמה דרשמב היצקנופה

 ירגאמ לע חקפמייל "עדימה ירגאמ

 ."יעדימה

 תויוחתפתהל םג סחייתהל שי

 ."עדימה שפוח קוחיי אשונב תויופצה

 עדימה שפוח ןינעל תירוביצה הדעווה

 תטפושה דובכ תושארב

 תסנכה יכ הצילממ ןהכ-יקסבורטסוא

 םא .עדימה שפוח אשונב קוח לבקת

 וב הנללכיתש ירה הז קוח לבקתי ןכא

 תושר לכ הנבייחת רשא תוארוה

 עדימה יגוס תא םסרפל תירוביצ

 היהי ןתינ הב ךרדה תאו התושרבש

 קלח .עדימה תא לבקל רוביצל

 סושיר לש תוירוקמה תורטמהמ

 תנגה קוח יפ לע עדימ ירגאמ

 לכב רדס תיישע ויה תויטרפה

 יהשלכ תושרב םילהונמה םירגאמה

 .רוביצה ןויעל םירגאמה תדמעה ןכו

 המאתה חיטבהל ךרוצ היהי ךכיפל

 .םיקוחה ינש ןיב

 עייסלו םורתל ךישמהל חמשת אליא

 .םיבשחמה אשונב הקיקח לכל

 אשק6- + ה

 אשונב ולפטש סיפסונה הדעווה ירבח

 :אשונב אליא סעטמ

 אליא תלהנה רייוי ןגס - יונ בקעי

 אליא רבזג - בילטוג השמ

 תחטבא יארחא - בוקאידור ריאי

 תואירבה דרשמב עדימ

 תחטבא אשונ זכרמ - םיה םהרבא

 אליאב עדימ

 לע הנוממה ,ימואל קנב - ןרטש הירא

 עדימ תחטבאו ןוחטיבה

 ילארשיה דוגיאה גיצנ - רנבא דוהא

 עדימ תוכרעמ תחטבאו תרוקיבל

 ד"וע אוה רמייהנפוא ידג :רבחמה לע

 גיצ) .הנכותו בושחימ ינידב החמתמה

 .טפשמו הקוח ,קוח תדעווב אליא

 2, ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמי"
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 לַע תולאש הרשע-שש =
 הנכוחב רזוח שושש = =

 שומיש אוה הנכותב רזוח שומיש

 םימייק הנכות יריציב וא עדיב

 .םישדח הנכות יריצי תיינבל

 ןיב םילבלבמ תובורק םיתעל

 דוינ ןיבל (ש6056) רזוח שומיש

 םיינשה ןיב לדבהה .( קס זזוחק)

 רזוח שומישבש ךכב אוה

 הנכות סכנ ותואב םישמתשמ

 אוה דוינ ;תונוש תוכרעמב

 וא תוביבס ןיב תכרעמ תרבעה

 .םינוש בושחימ יעצמ

 תוינכות םיליעפמ םיבר םסינוגרא

 םיקוקזו ,רווח שומישל תויתטיש

 תודוא תוישעמ תולאשל תובושתל

 ופסאנ אל הכ דע .רזוחה שומישה

 ורזעיש םייריפמא םינותנ קיפסמ

 ונא הז רמאמב .ולא תולאש לע תונעל

 -לע ,רשא תולאש הרשע-שש לע םסינוע

 רבודמשכ תופוכת תולוע ,וננויסנ יפ

 רקס ינותנמ הלועש יפכ ,רזוח שומישב

 בייהראב סינוגראמ הנורחאב ונפסאש

 רפסמב ךמות ונלש חותינה .הפוריאבו

 שומישה רבדב תוצופנ תורעשה

 .תורחא רתוסו ,רזוחה

 רקסה יפתתשמ

 ,םילהנמ ,הנכות יסדנהמ ונלאש

 חותיפ תייליהקב םירחאו םירומ

 ,םהיתושיג לע ,הנכות רקחו הנכות

 םהלש הדובעה יכרדו ,םהיתונומא

 הנכות דוקב רזוח  שומישב

 רוזחמ ילעב םירחא םיטקיבואבו

 סיבישמה .(66[:1ש616 ספ]ן608) םייח

 תייליהק ךותמ יתורירש ןפואב ורחבנ

 -ו 1991 סינשה ןיב .הנכותה תסדנה

 113 רקסה תולאשל ובישה 2

 םינוגרא הנומשו-םירשעמ סישנא

 .הפוריאב דחא ןוגראו בייהראב

 יארקא םגדמ םיווהמ סניא םיבישמה

 ,הנכותה תסדנה תייליהק לש בחרנ

 ,ןויסנה ינותנ םיעיבצמ תאו תורמל
 ךכ לע םיבישמה לש עקרהו הלכשהה
 יסדנהמ תונמאנב םיגציימ םהש

 תורבחב םיסונמ םילהנמו הנכות
 םיעבש .בייהראב היגולונכט-תוריתע
 םה םיבישמה ןמ םיזוחא העבשו
 .סוחתב םילהנמ וא הנכות יסדנהמ
 ,הנכות תסדנהב רכינ ןויסנ םתיברמל
 ןויסנ תונש 2 לש עצוממ סע
 3.3-ב ,םיטקיורפ 9.2-ב ,הדובעב
 סיזוחא סישימח .םינוש םינוגרא
 יעדמב םיראת ילעב סה םסכותמ
 ראות םתיברמל .עדימהו בשחמה
 ,בשחמה יעדמב ךמסומ וא רגוב
 הקיטמתמ וא למשח תסדנה

 ,רקסב םיגצוימה םינוגראה 29 ךותמ

 .דיתי בישמ ידי-לע 18 םיגצוימ

 ,םיבישמ ינש ויה םינוגרא השימחל

 רפסמ .רתוי וא השולש ויה השישלו

 היה דיחי ןוגראל יברימה םיבישמה

 הז רקסב םסינוגראה ןיבמ השיש .6

 תורבח ןה ראשה ,תואטיסרבינוא סה

 סימוחתב היגולונכט-תוריתע רקחמ

 תוליעפ תומייקמה ,םיינכטו םייעדמ

 תיתועמשמ הנכות חותיפ

 םפקיהש סינוגראב םידבוע סיבישמה

 ךרעב ,טקיורפו הביטח ,הרבח ןיב ענ

 הלא םיטרפ .שיא 25,000 לש ןויצח

 ןיב תוקיסעמה תורבח רובע םידבוע

 הז ןותנ .םידבוע 350,000-ל 5

 תוריתמ וניתונקסמ יכ  חתיטבמ

 תורבחל םיאצממה תא לילכהל

 .םינוש סילדגב

 תורבח רובע סידבוע םיבישמה תיברמ

 ,הנכותה תייגולונכט תיזחב תואצמנה

 הנכות חותיפ תורבחב רקיעב

 59% תווהמה ,תויריווא תוישעתו

 תונכיתה תפש .םיבישמה ללכמ

 איה םיבישמה שומישב רתויב הצופנה

 .הדעו לקספ ,ןרטרופ הירחאו 6

 תולאשה

 ולא ןה ונוחבש תולאשה 6

 רתויב ההובגה תורידתב תולאשנה

 שומיש ליעפהל סיסנמה סינוגראב

 ןהמ תוברל תובושתה .יתטיש רזוח

 ןהילאמ תונבומכ ללכ-ךרדב תוספתנ

 וכז אל ךא ,הנכותה תסדנה תייליהקב

 תולאשל וניתובושת .יריפמא תומיאל

 ,רקסה ינותנ חותינ לע תוססובמ ולא

 .תיריפמא תוססובמ ןהש ךכ

 רפוחה ושישה 07 הופ 26 :1 6
 ?קיכתושא 009

 בחר ןווגמ הנכותה יסדנהמ תושרל

 ,רזוח שומישל סינימז הנכות יסכנ לש

 םהב םישמתשמ ןכא סה סאה ךא

 םינותנה יפ-לע !סכרעב םיריכמו

 סיסכנ .אלו ןכ איה הבושתה ,ונלש

 סייוצמה הלא ןוגכ ,םימייוסמ

 בחרנ שומישב סיאצמנ ,/פוא תביבסב

 ,םירחא םיסכנ .ךרע-יברכ םיספתנו

 תונכוס) אג5ה לש 60%₪0ו6 ףסוא ןוגכ

 סניא ,(תינקירמאה ללחהו הפועתה

 יסדנהמ תיברמ שומישל סיכוז

 ךרע ילעבכ םיספתנ םניאו ,הנכותה

 ,םיסכנה בור .םהישמתשמ יניעב בר

 והשלכ ךרע -ילעבכ םיספתנ ,עצוממב

 ,םהב ושמתשהש סיבישמה ידי-לע

 יכ הרעשהה תא הלעמה הדבוע

 -ךרדב םיעייסמ הלא םיסכנ יפסוא

 .םהב םישמתשמה תויליהקל ללכ

 םיבישמה רפסמ תא הגיצמ 1 הלבט

 -תמא יהוז .סכנ לכב םישמתשמה

 סיסכנה ;שומישה תומכל ונלש הדימה

 רשאכ ,היפ-לע סיגרודמ הלבטב

 רתויב בחרה שומישב םיסכנה

 תא וגריד .םיבישמה .שארב םיעיפומ

 ןב (הלאקס) גוריד יפ לע םיסכנה

 3 ךרד (ךרע רסח) 1-מ ,תודוקנ שמח

 .(ךרע-בר) 5 דעו (והשלכ ךרע-לעב)

 -תמא אוה סכנ לכל ינויצחה גורידה

 .ספתנה וכרעל ונלש הדימה

 תונושל תובר תוירשפא תוביס תומייק

 םיסכנ לש ספתנה ךרעהו שומישה

 ,הלכשהו עדימ רסוח ןהיניב ,הלא

 .סכנל השיגה תולקו ,סכנה תוכיא

 סיסכנ יפסואש ךכל | תוביסה

 הלודג תוירלופופל םיכוז םימייוסמ

 רתוי הובג ךרע ילעבכ םיספתנו רתוי

 יפוא תולעב תויודע ךא ,תועודי ןניא

 שומישה תייליהק ךותמ ילטודקנא

 1 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,ייבשוח השעמ"



 תוילנויצקנופ יכ תוזמרמ ,רזוחה

 .בושח סרוג איה תיטנבלר

 80060 תועכיתה סו סאה :2
 ?רמוח וי 0
 םהילע יכ םירובס םיבר םסינוגרא

 הגוהנה תונכיתה תפש תא תונשל

 רזוחה שומישה תא םדקל ידכ םהב

 רבדב תוקולח תועדה ,תאו סע

 תונכיתה תפשב הריחבה תובישח

 יכ םירובסה שי .רזוח שומיש יכרצל

 ,ללכב םא ,הטעומ תובישח הפשל

 ידיסח דועב ,רזוחה שומישה ןינעל

 -ו 0. 5ו9|!ו|א הדע ןוגכ תופש

 הותיפה

 תונכיתה

 11-ב שומישה ןיב םאתמה תקידב

 תומר ןיבל ,תוצופנ תונכית תופש

 .ןוגראב הנכות דוקב רזוחה שומישה

 וגשוה הפשב שומישה יגוריד

 םיבישמה וגריד וב רדסה תועצמאב

 שומישב תואצמנה תופשה תא

 הפשל 1-ב לחה ,םהלש תורבחב

 הפשל 11 דעו רתויב הצופנה

 תואיצמל .רידנ יכה הב שומישהש

 ולאשנ רזוחה שומישה תומר

 סיטקיבואה ןמ זוחא הזיא" םיבישמה

 ןוגראה רציימש םייח רוזחמ ילעב

 םיקלחמ ללכ-ךרדב סירצוימ ,םכלש

 ושמיש תובושתה "!רזוח שומישל

 רווחה שומישה תמרל הדימ-תמאכ

 קפיס וז ךרדב .ןוגראב הנכות דוקב

 1-מ) שומיש גוריד ךרע ףתתשמ לכ

 תמר תא ןכו ,הפש לכל (11 דע

 0-מ) וז הפשב דוקב רזוחה שומישה

 .(100 דע

 ןמריפס ימאתמ הגיצמ 2 הלבט

 ןיב ואצמנש (5קטוחומגה טסוזט]גווסהפ)

 תופש הרשע-תחאב שומישה תדימ

 רווחה שומישה תומר ןיבל ,הנכותה

 וגרוד תופשהש רחאמ .הנכותה דוקב

 םיכומנה םירפסמה ובש לגרס לע

 ,רתוי הובג שומיש םינייצמ רתוי
 שומישה גוריד ןיב הובג ילילש סאתמ
 יכ דיעמ רווחה שומישה תמר ןיבל

 םיצופנ הנכות יסכנ לש ספתנ ךרעו שומיש תומכ 1 הלבט

 םישמתשמ םיסכנ

 10 \!חוא ילכ

 65 םיכמסמ תריציל תונולבש

 (1טוווק[זטפ)

 3 ןרטרופ תוירפס

 45 א וטו

 7 הקיטמתמ תיירפס

 הדע לש

 3 טססט\ו

412 20 
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 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ" 0

 ספתנ ךרע זוחא אל םלועמ
 םישמתשמ ושמתשה
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 שומישה תומרו תופשה רחבמ .2 הלבט

 הנכותב רזוחה

 הפשב שומיש :םסאתמ הפש

 דוקב רווח שומיש תמרו

 ןוגראה תמרב
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 .רזוחה שומישה תא תמדקמ הפשה

 - וללה םימאתמה ןמ דחאב קר

 תוקהבומ האצמנ - ?1/] תפשל

 יבויח םאתמ .0.05 המרב תיטסיטטס

 שומיש יכ זמרמ ?1/1 תפשב הו הובג

 שומישה תמרב םסוגפל לולע וז הפשב

 םאתמ לכ אצמנ אל ,ינש דצמ רזוחה

 תובשחנה תופשב שומיש ןיב קהבומ

 ,רווח שומיש תודדועמל ללכ-ךרדב

 שומישה תמר ןיבל ,-++6ו הדע ןוגכ

 תופש יכ ונאצמ ןכ ומכ .דוקב רזוחה

 סאתמ וגיצה אל רתוי ההובג המרב

 רזוח שומיש תומר סע רתוי קוח

 ףסא תופש תמועל ,רתוי תוהובג

 תריחב יכ איה ונתנקסמ .(אפיטוווטוע )

 לע העיפשמ הניא תונכיתה תפש

 תועמשמ .דוקב רזוחה שומישה תומר

 הרבסל דוגינב יכ איה וז האצות

 תרבגהל סםיצמאמה תא ,תחוורה

 סימרוגב דקמל שי רזוחה שומישה

 .תונכיתה תפשל טרפ סירחא

 הפות סלק כ סאה :3 ו
 םישלקא (6 8 06% וס
 ?רפוזח ו

 6485 ילכ אשונב הרישעה תורפסה

 יכ םידיעמ ,םהלש לדגה קושהו
 ךרד םהב םיאור םיבר םינוגוא

 רזוח שומיש רפשל ךיא
 כהו הכרדהב זכרתהל יאדכ ,הטישכ רזוחה שומישה יתטישה רזוחה שומישה תמר לע ונקדבש םימרוגה תועפשה תא םכסמ הא רויא

 תילכלכה תוישעמ/ תונכתיהה רבדב םיחתפמה

 תא רפשל הסנמה ןוגראל .
 לש הנבהה תקמעה ,רזוח שומיש אשונב הרש

 נה ש נכונ תיפל א ךילהת תג 1 מישה לש
 ,םיעורא יחותינ ,םירקס תועצמאב) הרטמה ןוגראב רזוחה שומישה לע םיעיפשמה םימרוגה תא קודבל איה רתויב הבוטה ךרדה .םינוש תויהל םילוכי והשלכ סיוסמ ןוגרא לע םיעיפשמה םיירקיעה סימרוגהש דועב - ףנעה יבחרב ופסאנש םינותנ לע תוססובמ ולא תונקסמ יכ ןיבהל שי ,תאז סע ה כ גינב ,החכ 2 וגינ וה אל סירחא םימרוג לש סתובישח .םיחתפמ ושרל ובג תוכיאב הנכות יסכנ מעהו

 .תואצותה ךמס לע הלועפ טוקנלו (תורחא תוקינכט וא
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 רוקחל ידכ .רזוחה שומישה רופישל

 סה סא םיבישמה ולאשנ וז הלאש

 יק 6458 ילכ" העיבקל םימיכסמ

 םיטקיורפ ןיב רזוחה שומישה תא

 אצמנ תובושתהמ ."ונלש ןוגראב סינוש

 יכ םישח םיבישמה יללכ ןפואב יכ

 ומישה תא ומדיק אל 6455 ילכ

 וש סיטקיורפ ןיב הנכותב רזוחה

 סםיבישמה ןמ 75% .ןוגראב

 עיבקל תיקלח וליפא םימיכסמ

 .רזוח שומישל ומרת 64586 ילכש

 סיבישמה לש הנומאה

 ומ םימ

 לעורא ,הק

 ונאצמ אל

 רחאמ .5

 סיטקיבואב

 הז בלשב 6458 ילכש איה ונתנקסמ

 .רווחה שומישה םודיקב םיליעי סניא

 :הז בצמל תוביס שולש תוחפל

 6458 ילכב שומיש השענ אלש ו

 םהב שומישהש ןכתי ;רזוח שומישל

 סניא סהש ;ןוכנ וניא

 לע וז הדוקנ קודבל ונקמעה

 תדימ ןיב ןמריפס ימאתמ תצרה

 רקחמל ושמישש תויטסיטטס ו |

 .0.05-מ הכומנ ירקמ ותויהל תוריבסה

 :החסונה יפל

 ןויצח 5 (1.57 א םייניב םוחת +\ת)

 םימאתמ לע ססובמ ןאכ חוודמה חותינה רקיע

 יטמרפ-אל הדידמ יעצמא ,(5קטבזחוהה 60ט!םו10ח)

 וש סושמ רתוי ץופנ תירטמרפ-אל הקיטסיטטסב שומישה

 כאתמל תונשרפה תא סיחנמ םילוקיש רפסמ .םינותנה יבגל

 לוע וניאש רקחמב .םאתמה לש ,לדוגה וא ,הדימה תא ןובשחב

 ְ ןיבש הלא ,םילודג ללכ-ךרדב םיבשחנ הלעמו 0.5 לש םימאתמ

 הז גוויס יפל ונלעפ רמאמב .םינטק סיבשחנ 0.3-ל 0.1 ןיבש הלאו ,םיינוניב

 צנש יטסיטטס ןותנ סא הלאשל תסחייתמה ,תיטסיטטסה תוקהבומה אוה ףסונ אשונ

 םגדמה לדוג לש היצקנופ איה תיטסיטטס תוקהבומ .ירקמ ןפואב עיפוהל היה לוכי

 הז רקחמב םישמתשמ ונא .שומיש השענ וב יטסיטטסה הדידמה יעצמאו ,םאתמה לדוג

 םא קר תמא-אצממ לאכ אצממל םיסחייתמ ונא יכ השוריפש ,0.05 לש תוקהבומ תמרב

 וא ,הבית ימישרת תועצמאב תוצובק תאוושהו םינותנ תוצמיתב סג ונשמתשה רמאמב

 הצקהו ,25-ה ןואמה איה הביתה תיתחת .םינותנ ךרעמב תוגלפתה לש םייפרג םיגוציי
 תולולכ םינותנה ךרעמבש םינותנה תודוקנמ יצח ,ךכיפל .75-ה ןואמה אוה הלש ןוילעה
 .(זח/0גקזשג) םייניבה םוחת אוה 75-ה ןואמל 25-ה ןואמה ןיב לדבהה .הביתה ךותב
 -ימוחת 1.5 לש קחרמב תאצמנה רתויב הלודגה םינותנה תדוקנ אוה ןוילעה לובגה
 תאצמנה רתויב הנטקה הדוקנה אוה ןותחתה לובגה ;75-ה ןואמה לעמ תוחפ וא םייניב
 לכ אוה (סטוווטז) ןוצוח .5-ה ןואמל תחתמ תוחפ וא םייניב-ימוחת 1.5 לש קחרמב
 וא וילעמ םייניב-ימוחת 3-מ רתוי אל ךא ,לובגל תחתמ וא לעמ תאצמנה םינותנ תדוקנ
 ,לובגהמ םייניב-ימוחת 3-מ רתוי לש קחרמב אצמנ ינוציק ןוצוח .ויתחתמ
 ןויצחל ביבסמש ללצומה חטשה ,50-ה ןואמה וא ,ןויצחה אוה הביתה תא הצוחה וקה
 ירט מיס ןפואב ןויצחה תביבס תא הטכמ חטשה .ןויצחל 95% לש ןוחטב סוחת אוה

 .םגדמה לדוג אוה ח רשאכ
 תולובגה םוקימו ה ביתה ךרוא .םינותנה תוגלפתה תרוצ לע תובר םילגמ הבית ימישרת
 וק םוקימ - םוקימ .םזכרמ תא גציימ ןויצחה וקו ,םינותנה רוזיפ תא םיגיצמ םינויצחהו
 ו ) היטנה תדימ תא םיגיצמ הביתה ןמ תולובגה קחרמו הביתה ךותב ןויצחה

 םיראתמ וז דצב וז תוגצומה תובית ימישרת .םינותנה
 400) "ןוחטבה תועבט" .רתוי וא תונוש תויוגלפתה יתשב
 פופח ןיא םא :םינויצחה ןיב לדבהה תגרדל הקידב ילכ תוקפסמ םינויצחל
 .קהבומ לדבה שי םינויצחה ןיבש ירה ,תועבטה

 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ" 4

 לש (אטש

 ןהינייפאמ ןיבש םירשקה תא

 ביבסמ (טסמ(0שחטש 0

 ןיב ה

 רתוי תוהו

 תחוור םהבט

 אכ ו ָ ח שומיש

 הז םוחת .ןוכנ סהב

 .רתוי הקימעמ

 לש הנכותב רזוח שומיש ינפ

 ךרדב תרדגומ ה

 הפ חתופ אל) ייפייפל תנומסתייכ

 .(אזו 3ץחיסמו6 - [צסו [םטסו

 סיחתפמה תיברמ יכ איה ונתנקסמ

 חותיפ לע רזוח שומיש םיפידעמ

 תדמוע וז האצות .הלחתההמ

 תלבוקמה הסיפתל הריתסב

 איה ךא ,הנכותה תסדנה תייליהקב

 רקחמ יאצמימ םע דחא הנקב הלוע

 .הנורחאל ךרענש רחא

 שס

 ךכל תודע האצמנ אל ,ךכ םיבשו

 שומיש םימדקמ א 8

 -לע רזוח שומיש לע העיפשמ תספתנ

 רזוחה שומישה תומר תאוושה ידו

 םע ,ןוגראהו טרפה תמרב הנכותב

 םיבישמה לש המכסהה תדימ

 ישעמ אוה רזוח שומיש" העיבקל

 הליחת .ייילש ןוגראב תילכלכ הניח

 שומישה תומר תוגלפתה תא ונחתננ

 לכל ןוגראהו טרפה

 שומישש העיבקה םע גה תמר

 תובושתה .תילכלכ ישעמ אוה רזוח

 רזוח שומישל הרורב הו

 רבדב הנומאה תרבוג

 תקידב ידי-לע התמוא וז המגמ

 דוקב רזוח שומיש תומר ןיב סאתמה

 תדימ ןיבל ,םינוגראהו םיטרפה תמרב

 לש תילכלכה תוישעמב הנומאה

 ןוגראהו טרפה תמרב .רזוחה שומישה

 המרב קהבומ םסאתמ ונאצמ דחי םג

 רבדב תחוור הסיפת ןיב 5

 תומר ןיבל ,תילכלכה תוישעמה

 ןיב םסאתמה .דוקב רזוחה שומישה

 ןיבל םיטרפ לצא רזוח שומיש תמר

 היה תספתנה תוילכלכה תוישעמה

 לש םאתמ אצמנ ןוגראה תמרב ;5

 תינוניב המצוע םימאתמה ינשל .9

 סיקיסמ ונא ןכלו ,(הוטסוטתו-א!ת6משו])

 ןכא תספתנה תילכלכה תוישעמה יכ

 .רטוחה שומישה תדימ לע העיפשמ

 תא ענכשל בושח יכ תדמלמ וז האצות

 שי רזוחה שומישל יכ הנכותה יסדנהמ

 תביית הלהנהה .תילכלכ הקדצה

 תווצל ריהבהל תוירחאב תאשל

 אוה רזוח שומיש יכ הנכותה חותיפ

 הניתבמ ישעמו יוצר הדובע סופד

 .תילכלכ

 רפומ 6/0 /הכרלה סא :6 0
 ?רפוחמ ושישה 0 000%
 לע הכרדהה תעפשה תא ונקדב

 תישאר .תויווז יתשמ רזוחה שומישה
 העיבקל םיבישמה תובושת תא ונקדב
 הנכותב רזוח שומיש לע יתדמל"
 שומישה תומר תמועל ,יירפסה-תיבב
 םייח רוזחמ ילעב סיטקיבואב רזוחה

 הכרדהה יכ ונאצמ .טרפה תמרב
 דוקב שומישה תומר לע העיפשמ
 הלכשה ושכרש םישנא .סינוכיתבו
 תפוקתב רזוחה שומישה רבדב
 תוינויצח תומר לע וחוויד ,םהידומיל
 רזוח שומיש לש קהבומב תוהובג
 .0.05 המרב ,סינוכיתבו דוקב

 שומיש לע דומילבש תובישחה תורמל
 םיטעמ קר יכ ונאצמ ,ותחלצהל רזוח
 13 - ונלש םיבישמה ברקמ תיסחי
 םיבישמה 76 ךותמ (17%) דבלב

 רזוח שומיש לע ודמל וז הלאשל

 רפסה-תיבב

 הנכותה יסדנהמ תיברמש רחאמ

 הלכשה ולביק אל םויכ םידבועה

 תעב רווחה שומישה אשונב

 היולת ךכל םתרשכה ,םהידומיל

 תא ונקדב ךשמהב .הנכותה תיישעתב

 ןוגראבי" העיבקל םיבישמה תמכסה

 שומיש לע הכרדה תינכות שי ילש

 ןיבל הניב וניוושהו ,"הנכותב רזוח

 םיטקיבואב רזוחה שומישה תומר

 .ןוגראה תמרב סייח רוזחמ ילעב

 תינכות וגיהנהש סינוגראב יכ ונאצמ

 הנכותב רזוח שומישל תימשר הכרדה

 ההובג תינויצח המר האצמנ

 רזוח שומיש לש תיתועמשמ

 ךמות הז אצמימ .0.05 המרב

 רזוח שומישל הכרדהה תובישחב

 ,רועצה הברמל .ןוגראה תמזויב

 19% קרו ,דואמ הרידנ וזכ הכרדה

 וז הלאשל םיבישמה 78 ךותמ (15)

 תינכות םימייקמ סהינוגרא יכ וחוויד

 .רזוח שומישל הכרדה

 רבדב הכרדהש איה ונתנקסמ

 ןהו רפסה-תיבב ןה ,רזוחה שומישה

 שומישה תמר תא תרפשמ ,הדובעב

 לכב בושח ביכרמ הווהמו רזוחה

 ףא ,רזוח שומיש תגהנהל תינכות

 ןה ,תיסחי הרידנ ןיידע וזכ הכרדהש

 תלטומ ןאכ םג .ףנעב ןהו הימדקאב

 תווצ יכ אדוול תוירחאה הלהנהה לע

 שומישל הכרדה לביק הנכותה חותיפ

 תגהנהב חילצהל הנוצרב םא ,רזוח

 .יתטיש רזוח שומישל תינכות

 ל6 ראוני ,יבשוח השעמ*

 הקפות תסלהפ ויש םאמ :7 4

 ?רפות ויש 0 יפו
 הנכות יסדנהמל יכ בושחל לבוקמ

 סיבוט הדובע יסופד רתוי םיסונמ

 עגונב וז הלאש קודבל ידכ .רתוי

 םיבישמה ושקבתה ,רזוחה שומישל

 ורבצש ןויסנה תונש לע חוודל

 .הנכות תסדנהב

 םע ,םוחתב ידמל םיסונמ םיבישמה

 םתיצחמ .ןויסנ תונש 12.2 לש עצוממ

 תונש הרשע-שמחל הנומש ןיב ורבצ

 תונש ןיב ןמריפס ימאתמ ונצרה .ןויסנ

 תומר ןיבל הנכות תסדנהב ןויסנה

 ילעב םיטקיבואב רזוחה שומישה

 אל .תישיאה המרב םייח רוזחמ

 .0.05 המרב ןהיניב םאתמ לכ ונאצמ

 תסדנהב ןויסנלש איה ךכמ ונתנקסמ

 שומישה תדימ לע העפשה ןיא הנכות

 .םייח רוזחמ ילעב םיטקיבואב רזוחה

 וז והשמ-העיתפמ האצות סחייל ןתינ

 אשונב הכרדה לש טלחומה הרדעיהל

 ,(66 הלאשב ןוידה וארו) רבעב הז

 ךפה יתטיש רזוח שומישש הדבועלו

 ינוגרא לש שרופמ דעיל הנורחאב קר

 .םסיבר הנכות

7 :0 

 ?"טוח ₪

 סכנ ינרציל ןמוזמ ם

 ש ש .םירש

 אסצש] תרבח

 יסכנ רגא

 סיטנס המכו שומישל הנכות

 .רזוח שומישמ (ס6טוש) עטקמ לכל

 סילומגתה יכ 'ורמא ונלש סיבישמה

 םהמ שיא .םי זוח שומיש רובע

 קרו ,ןמוזמב םיסונוב לע חוויד אל

7 



 גוסמ הרכה לע וחוויד (15%) םיטעמ

 .והשלכ

 ילומגת סאה הלאשה תא קודבל ידכ

 וניוושה ,רזוח שומיש םיריבגמ הרכה

 רזוחה שומישה תומר יאצממ תא

 ,םייח רוזחמ ילעב סיטקיבואב ןוגראב

 אל יכ וחווידש םיבישמ תוצובק יפל

 ולביקש הלאו םילומגת לכ ולביק

 םילדבה ונאצמ אל .הרכה ילומגת

 תואצותה .םהיניב םייתועמשמ

 תויסופיט דוקב רזוח שומיש תלאשל

 לכ לע תודיעמ ןניאו ,ולוכ חותינל

 תוצובק ןיב 0.05 המרב קהבומ לדבה

 ילבקמ ןיבל לומגת ולביק אלש

 .הרכהה ילומגת

 רזוח שומיש תמרל ההז חותינ ונצרה

 יכ ןאכ םג ונאצמו ,טרפה תמרב

 לדבה לכ ורצי אל הרכה ילומגת

 תודמוע ונלש תואצותה .יתועמשמ

 הרכה יכ תלבוקמה הנומאל הריתסב

 שומישה דודיעל קיפסמ לומגת איה

 םייפסכ םילומגת קרש ןכתי .רזוחה

 הלוע רבדה .םיקיפסמ םיצירמת םה

 ויפל ,07₪ לש הנויסנ םע דחא הנקב

 תרבגהל ינויח ץירמת אוה ףסכ

 רדעיה ,רעצה הברמל .רזוח שומיש

 ילומגת וגיהנהש סינוגראמ םיבישמ

 וז הלאש תקידב רשפיא אל םינמוזמ

 .ונרקחמב

 ןוגראב רזוח שומיש תומר .3 הלבט

 הנכות חותיפל דיחא ךילהתו

 שומיש תומר ןיב םאתמ | שומיש תמר

 העיבקל המכסהו רזוח | ןוגראב רזוח

 הנכות חותיפ ךילהת יכ

 שומיש םדקמ דיחא

 םיטקיורפ ןיב רזוח

 וגראב םסינוש

 תושירד יטרפימ

 םינוכית

 דוק

 הקידב תוינכות

 הקידב יעורא

 שמתשמל דועית

 תותיפ/ ?יחא 2י/\ה שאה 9 0

 ?רמוח ויש שק הכוח

 ורופישו הנכותה חותיפ ךילהת רקח

 ירלופופ אשונ תונורחאה םינשב הוויה

 האצותכ ,הנכותה תסדנה תייליהקב

 תסדנה ןוכמב התשענש הדובעמ

 06 שח8ַוח66חותפ) הנכותה

 הלאשה תא התלעהש ,(8 1-6

 עיפשמ הנכותה חותיפ ךילהת םאה

 ונלאש .הנכותב רזוחה שומישה לע

 סםימיכסמ םה סא סיבישמה תא

 םדיק דיחא חותיפ ךילהתיי העיבקל

 םיטקיורפ ןיב רזוחה שומישה תא

 ."ילש ןוגראב סינוש

 ןיא ללכ-ךרדב יכ סידיעמ םינותנה

 יכ העיבקל םימיכסמ םיבישמה

 םימדקמ םיפתושמ חותיפ יכילהת

 סינוש םיטקיורפ ןיב רזוח שומיש

 יכ תויהל היושע תועמשמה .ןוגראב

 וא ,רדגומ ךילהת סהלש ןוגראל ןיא

 שומישב ךומתל ליכשה אל ךילהתהש

 תולוכי אשונב םיינכדע םירקחמ .רזוח

 ךכ לע םיעיבצמ חותיפ יכילהת

 םניא םיכילהתה םינוגראה תיברמבש

 תולשב גורידב 1 המר) םילשב

 ךמותה אצמימ ,(581 יפ-לע ךילהתה

 סינוגראל ןיא ללכ-ךרדב יכ הפקשהב

 .רדגומ ךילהת

 ונצרה ,הלאשה תא דוע קודבל ידכ

 המכסהה תדימ ןיב ןמריפס ימאתמ
 ךילהת יכ העיבקל םיבישמה לש
 תמר ןיבל רזוח שומיש סדקמ דיחא
 סימאתמ .םהינוגראב רזוחה שומישה
 0.05 המרב םיקהבומ ויה הלא
 .3 הלבטב סיעיפומו

 םיענ 3 הלבטב םיעיפומה םימאתמה
 ,דוק ,תושירד) השלחמ םתמצועב
 ,םינופית) הנותמל (םישמתשמ דועית
 .(הקידב יעורא ,הקידב תוינכות
 שומיש רתוי שי יכ םידיעמ םימאתמה
 דיחא ךילהת וגיהנהש םינוגראב רזוח
 ,רזוח שומישב ךמותה ,הנכות חותיפל
 רדגומ ךילהת יכ םיקיסמ רנא ךכיפל
 רזוח שומיש דדועמה ,הנכות חותיפל
 רה שומישה תומר לע עיפשמ

 איה וז הנקסמ לש התועמשמ .הנכותב

 תולשבב םירופיש םגרתל ןתינ יכ

 שומישה תמרב םירופישל ךילהתה

 .הנכותב רזוחה

 תושוא תויססשא תויספ סאה :10 ה
 ?רמוח 60

 לושכמל תובשחנ תויטפשמ תויעב

 תויגוסה .רזוח שומישל יניצר

 ,תינלבק הדובעל תועגונה תויטפשמה

 שומיש לע תיטפשמ תובחו ,תולעב

 ידכ .ורתפנ סרט הנכות יביכרב רזוח

 תועיפשמ תויטפשמ תויעב םא ןוחבל

 סיבישמה ולאשנ ,רזוחה שומישה לע

 ללגב רזוח שומישמ םיעתרנ םה סא

 .תוירשפא תויטפשמ תויעב

 יכ הארנ אל סיבישמה בור ברקב

 68% .לושכמ תווהמ תויטפשמ תויעב

 םהש העיבקל ומיכסה אל סכותמ

 .תויטפשמ תויעבמ סיעתרנ

 שומישה תומר ןיב ןמריפס ימאתמ

 סייח רוזחמ ילעב םיטקיבואב רזוחה

 ןיבל ,ןוגראה תמרבו טרפה תמרב

 תויטפשמ תויעבמ תחוודמה העיתרה

 טרפ ,קהבומ סאתמ לכ ולעה אל

 תומר ןיב שלח ילילש םאתמל

 .םישמתשמל דועיתב רזוחה שומישה

 לש הדובעה יסופד יכ הארנ ךכיפל

 סילבגומ סניא רזוח שומישב סישנא

 .תויטפשמ תויעבמ םידחפ ללגב

 השענ סויכ רזוחה שומישה תיברמ

 תויגוסהש ךכ ,תורבחה ךותב

 רבדה .תוחפ תוגיאדמ תויטפשמה

 סקוויש בחרתמש לככ תונתשהל יושע

 הנכות יסכנ לש הרבחל ץוחמ לא

 .רזוח שומיש םירשפאמה

 0וי6/ רש םויק סאה :1ו 6
 ?רפוחה 6/שישה תושר תא 106% רפוח

 (ז6086 ז0קספווסזע) רזוח שומיש רגאמ

 םירשפאמה םיסכנ לש ףסוא אוה

 רותיאל שופיח ןונגנמ םע ,רזוח שומיש

 .חותיפה תושירד לע םינועה םיסכנ

 סודיקל הזכ רגאמ לש ותובישח
 .תקולחמב היונש רזוחה שומישה

 רגאמ םויק יכ ורבס סיבר סינוגרא

 רזוחה שומישה יצמאמ תחלצהל ינויח

 לש םיבר סיגוס וראותו ,םהלש

 ןעט ךיזגס? ,ינש דצמ .הלאכ םירגאמ

 תיטירק תובישח םירגאמל ןיא ב

 .רזוח שומישל

 לע רגאמ לש ומויק תעפשה תא ונחב

 ונאצמ .ןוגראב רזוחה שומישה תמר

 תומרה ויה רגאמ ילעב סינוגראב יכ

 דוקב רזוח שומיש לש תוינויצחה

 רתוי םיזוחא 10-ב תוהובג הנכות

 שומישל רגאמ וגיהנה אלש סינוגראמ

 קהבומ וניא הו לדבה ךא רווח

 .0.05 המרב תיטסיטטס הניחבמ

 תא ןובשחב איבמ וניא ונלש חותינה

 חותפימה תטישו גאמה גוס

 .(1ח06אוחַפ)

 םירגאמ םויק יכ איה ונתנקסמ

 תומר תא רפשמ וניא רזוח שומישל

 סינוגראל .דוקב רזצוחה שומישה

 רזוחה שומישה תא רפשל םיסנמה

 דקמתהל אל הארנכ יאדכ ,הטישכ

 יצמאמ תרגסמב םסירגאמב אקווד

 .ןושארה בלשב אל תוחפל ,רופישה

 רתוי 96 רפוחה אישה סאה :12 ה
 ?סיאייוסו 9

 תא גווסל ושקבתה |םסיבישמה

 .םיירקיעה ןהיקוסיע יפל סהיתורבח

 תורבחב םידבוע םיבישמה תיברמ

 הנכות ןוגכ היגולונכט-יריתע םיפנעב

 רוציי ,(25%) תיריווא הישעת ,(34%)

 המכ (6%) תרושקתו (14%)

 תורבח וחתיפש הנכותה תוכרעממ

 תויורשפאה תא ןאולמב תולצנמ ולא

 .סויכ תומייקה | תויגולונכטה

 םייוצמ (21%) "רחא" הירוגטקב

 תורבחמו תואטיסרבינואמ םיבישמ

 דויצו רושכמ רוצייב תוקסועה

 סינותנ לוהינו ףוסיאבו ,ינורטקלא

 .םיירטמלט

 תדימב ואצמנ םייתועמשמ סילדבה
 ילעב םיטקיבואב רזוחה שומישה
 דחוימב .םינוש םיפנע ןיב םייח רוזחמ

 םירקמב ומשרנ תרושקתה ףנעב
 תוהובג רזוח שומיש תומר םימייוסמ
 דועב ,יתועמשמ ןפואב רתוי
 םירקמב שי תויריוואה תוישעתבש
 ןפואב רתוי תוכומנ תומר םימייוסמ
 .יתועמשמ

 םילדבה םימייק יכ ךכמ םיקיסמ ונא
 רזוחה שומישה תומרב סייתועמשמ
 ,םייח רוזחמ ילעב םינוש סיטקיבואב
 ףנע רשאכ ,םינושה םיפנעה ןיב
 שומישה תמרב ליבומ תרושקתה
 תויריוואה תוישעתה ףנעו ,רזוחה
 ןניא ולא תואצותל תוביסה .רגפמ
 ךרד לע תועיבצמ ןה ךא ,עגרכ תועודי

 ילעב םיפנע :םירגפמה םיפנעל הלועפ

 םייושע רזוח שומיש לש תוכומנ תומר

 הדובע יסופד תקידבמ תלעות קיפהל

 םיפנעב םיגוהנה רזוח שומישל

 ,הנכותב רזוח שומישב םיליבומה

 םצומיאמו

 9קימ תופת 360% סוס :13

 0 תיעושרא-02- הארס .רסוח וי
 הפיסח ,הרסחו טיסחי'תושה םיווח) כוס

 ?6קיז00 וא
 סא םימעפל םיהות סינטק סינוגרא

 ,יתואיצמ דעי אוה יתטיש רזוח שומיש

 סהיבאשמו םהידמימב בשחתהב

 סילודג סינוגרא ,ינש דצמ .םילבגומה

 רזוח שומיש תגהנה יכ סיתעל םישח

 ללגב תיתואיצמ הניא יתטיש

 םשל תושרדנה תודבכנה תועקשהה

 וז היגוס ונקדב .ןמזבו פיבאשמב ךכ

 לדוג םאה הלאשה תניחב ידי-לע

 שומישה רועיש יוזיח רשפאמ ןוגראה

 .רזוחה

 ענ ןלדוגש תורבחמ םיאב סיבישמה

 350,000-מ רתוי דעו םידבוע צמוקמ

 םג סימייק םימוד םילדבה .סידבוע

 .ןהלש סיטקיורפהו תוביטחה לדוגב

 דואמ תוטומ תויוגלפתההש רחאמ

 ,(עצוממה ביבס תוירטמיס ןיא)

 לש רתוי הבוט תיצמת הווהמ ןויצחה

 לש ןויצחה .סייסופיטה םיכרעה

 אוה סיבישמה לש תורבחב םידבוע

 350 אוה הביטח ןויצח .0
 .העבש אוה טקיורפ ןויצחו ,םידבוע

 ,הרבחה לדוגש הרעשהה תא ונקדב

 תומר לע עיפשמ טקיורפהו הביטחה

 תצרה ידי-לע ןוגראב רזוחה שומישה

 יפכ ןוגראה לדוג ןיב ןמריפס ימאתמ

 רזוחה שומישה תומר ןיבל ,חוודש

 רוזחמ ילעב םיטקיבואה יגוס לכב

 .םיקהבומ םימאתמ ואצמנ אל .סייח

 הביטחה ,הרבחה לדוג יכ ךכמ ונקסה

 לע דמלל םילוכי סניא טקיורפה וא

 יכ הלוע ןאכמ .רזוחה שומישה תמר

 חילצהל סייושע םילדגה לכב סינוגרא

 רזוח שומיש תגהנהב (לשכיהל וא)

 .יתטיש

 יסיתרו תוכיא יקיש סאה :14 ה
 ?רפוח וי

 סא קר םייקתהל יושע רזוח שומיש

 סיענכושמ סיילאיצנטופה םישמתשמה

 לבוקמ .רזוח שומישל םיסכנה תוכיאב

 םיסחייתמ הנכות יסדנהמ יכ בושחל

 וחמ וחתופש הנכות יסכנל תונדשחב

 תתחופ ךכיפלו ,תידיימה םתביבסל

 רזוח שומיש ושעי סהש תוריבסה

 .סהלש ןוגראל ץוחמ סרוקמש סיסכנב

 .פ"פל תנומסת לש ףסונ טביה והז

 .וז היגוסל תובוגת רפסמ ונקדב

 תדימ תא גרדל ושקבתה םסיבישמה

 החתופש הנכותיי העיבקל םתמכסה

 םיטרדנטסב תדמוע רחא םסוקמב

 ךותמ זוחא הזיא" ולאשנ ןכו ,"ונלש

 שומיש השוע התא סהבש םיקלחה

 "!םיינוציח תורוקממ םיעיגמ רזוח

 סינתשמה ןיב ןמריפס סאתמ תצרה

 ןיאש ןאכמו ,רשק לכ התארה אל

 תומכ ןיבל תוכיא ילוקיש ןיב רשק

 .ינוציח רוקממ דוקב רזוחה שומישה

 תדימ תא גרדל סג ושקבתה סיבישמה

 ןויסנ יל היה" העיבקל סתמכסה

 הנכות לש תוכיאה םע חלצומ

 יכ תוארמ תובושתה ."רזוח שומישל

 67 סע ,יבויח ןויסנה היה ללכ-ךרדב

 תוחפל ומיכסהש (69%) םיבישמ

 71 ויינשת טבש ,19% ראוני ,ייבשוח השעמי ויינשת טבש ,1996 ראוני ,"בשוח השעמ" 6



 תוינכות תולעפומ םהינוגראבש

 .הנכותה תוכיא תדידמל

 ןוגראב סא ולאשנ םיבישמה ,ףוסבלו

 תדידמל תוינכות תולעפומ םהלש

 .הנכותה תקופת

 הקופת תדידמ יכ םיחוודמ סיבישמה

 תואר םיללו] םיווטראה סח :15 ה

 ?הקוסתו תוטיא ,רפוח 66

 תערכמ תובישח רזוח שומיש תדידמל

 שומיש תגהנהל תינכות םא הטלחהל

 םהלש ןויסנה יכ העיבקל המ-תדימב

 .חלצומ היה

 ל תובושתה ןיב ןמריפס ימאתמ

 ] ונאצמ ונא ךא ,החילצה רזוח םע חלצומ ןויסנ יל היה" העיבקל

 ּת
 א סויכ םידדומ סיטעמ סינוגרא ,"רזוח שומישל הנכות לש תוכיאה

 ₪ כ 0

 ןמ 32% קר .תיסחי רידנ ןינע איה םיבישמה תא ונלאש .רזוחה שומישה תוישי
 וש ל המלה סו אה רזוחה שומישה תומר ןיבל

 תוינכות סו! שמה תינכות תלעפומ סהלש וו
 | 0 ןוגראב םא וארה אל וחוודש יפכ םיבישמה לש

 יכ וחוויד 12% קרו ,הקופת תדידמל 16 קר .רזוחה שומישה תמר תדידמל
 ל 1 דידמ שומישב שלח םאתמל טרפ ,רשק לכ

 4 נכות םהלש ןוגראהש ורמא (14%) םיבישמ .תושירד יטרפמב רזוח

 תומר תדידמ יכ איה ונתנקסמ ,רטוחה שומישה תדימ תא סויכ דדומ

 ,הנכותה תוכיא ,רווחה שומישה סא ועדי אל (11%) םיבישמ 12-ו תדימל יכ הלוע ולא תואצותמ

 תעצבתמ הניא ,הנכותה תקופתו 25% קר .הדידמ עצבמ סהלש ןוגראה םיסכנה תוכיאמ ןוצרה תועיבש

 ןכתי אל ךכיפלו ,םינוגראה תיברמב סיאב ,בוטה הרקמב ,םיבישמה ןמ לע העפשה לכ ןיא רזוח שומישל

 תא הכלהכ סילהנמ הלא םינוגראש תא סידדומה םינוגראמ אופיא ןיא וז האצות .רזוחה שומישה תומר

 םירצוו הו הנכותה חותיפ יכילהת .רזוחה שומישה ,תובישח ןיא סכנה תוכיאל יכ השוריפ

 = .רטוחה שומישה ללוכ ,םהלש ולקתנ םהבש םיסכנהש אלא

 םהלש ןוגראב סא םג ולאשנ םיבישמה תוכיאב ללכ-ךרדב ויה םיבישמה

 תוכיא תדידמל תינכות תלעפומ הז בצמ .םהיכרצ לע הנעמל תקפסמ

 רפוח 6ואי6 תלילא שאה :16 ה .הנכותה תוכיא דרת םא תונתשהל לוכי
 ?רפוח וי 6 היס שומיש רשאמ רתוי תדדמנ תוכיא תויפיצ ולדגי םא וא םיסכנה

 הטונ תוליעפ תדידמ יכ סינעוט סיבר ורמא (42%) םיבישמ 47 :רזוח .םישמתשמה

 תולאשה הרשע-ששל תובושת .4 הלבט

 . תורעה תובושת תולאש

 סירחא ,בחרנ שומישב (!!וווא ילכ ןוגכ) קלח הנתשמ !סיפתושמ סיסכנב רזצוחה שומישה בחרנ המכ דע 1

 אל (6טאווווש ןוגכ)

 אל ?רווחה שומישה לע העיפשמ תונכיתה תפש סאה 2

 אל םימדקמ (55\/6) בשחמ תועצמאב הנכות תסדנה ילכ םאה 3

 !רטח שומיש

 שומיש םיפידעמ בוש שמתשהל וא הלחתהמ ליחתהל םיפידעמ םיחתפמ םאה

 רווח :םימייק םירמוחב
 ןכ זרזוח שומיש לע העיפשמ תספתנ תילכלכ תונכתיה םאה | .5

 דחוימב תרזוע תילעפמ הכרדה ןכ :רזוחה שומישה לע העיפשמ רזוח שומישל הכרדה םאה | 6
 אל רווח שומיש לע עיפשמ הנכות תסדנהב ןויסנ םאה

 אל זרזוח שומיש םיריבגמ הרכה ילומגת םאה 8

 ןכתי רווח שומיש םדקמ הנכות חותיפל דיחא ךילהת םאה 9
 שומישה תומר לבא ,אלש םירמוא םיבישמה
 ךילהת לש ותוליעיב הנומא יכ תולעמ רזוחה
 רזוע דיחא

 8 ?רזוח שומיש תוענומ תויטפשמ תויעב םאה .0
 / :רטוחה שומישה תמר תא רפשמ רזוח שומישל רגאמ סויק סאה .1
 | ?םימייוסמ םיפנעב רתוי ץופנ רוחה שומישה םאה .2
 תר תוקנה ורגשקתפ דה 6 חינוגרא-ללכ המרב רגוח שומיש ףקיה תוזחל רשפא םסאה .3

 2 יורפ וא הביטח ,הרבחל םיסחייתמה סינותנ ךמס לע
 : !רזוח שומישמ םיעיתרמ תוכיא ילוקיש םאה .4
 ג ב ] א ,רזוח שומיש תומר םידדומ םינוגראה סאה .5
 | ח שומיש לע העיפשמ רזוח שומיש תדידמ סאה .6

 דיתעב תונתשהל לוכי

 תודידמב שומיש םישוע

 דומ

% 

 יוטיב תאצומ וז הנומא .ה
 םידדומ אל םא" הרוגשה

 ונקדב .יירתוי עורג השענ אוה

 ןיב םילדבהה תקידב ידי-לע וז |
 תוינויצחה רזותה שומישה תומר

 רוזחמ ילעב סינוש םיטקיבואל ןוגרו

 סהינוגראש םיבישמ לצא

 הלא לצאו רזוח שומיש ם

 .וזכ הדידמ סיעצבמ סניא סהינוגראש

 הדידמב ךרוצ שי יכ רורבש תורמל

 להנל ידכ רווחה שומישה לש תקיוד

 שומישל תיתטיש תינכות החלצהב

 לכ ןיא ונלש םינותנה יפלש ירה ,רזוח

 שומישה תומר ןיבל הניב סאתמ

 תמרב םיטקיבואה יגוס לכב רזוחה

 הארנ ,תורחא םילימב .ללוכה ןוגראה

 רזוח שומיש םסידדומה םסינוגרא יכ

 ולא תודידמב םישמתשמ םניא

 אל .רווחה שומישה תומר רופישל

 0.05 המרב סיקהבומ סילדבה ונאצמ

 םינוגרא לש רזוחה שומישה ינויצח ןיב

 סינוגרא לשו רזוח שומיש םידדומה

 .ותוא סידדומ סניאש

 םוכיס

 16-ל וניתובושת תא תמכסמ 4 הלבט

 ססבתהב ,רזוח שומיש לע תולאשה

 המכש דועב יכ ונאצמ .רקסה לע

 ומכ ,רזוח שומיש םירשפאמה םסיסכנ

 בחרנ שומישב םיאצמנ ,שחוא ילכ

 יסדנהמ ברקב הבר הכרעהל סיכוזו

 ףסוא ומכ ,םירחא םסיבר ,הנכותה

 יכ םג ונאצמ .הלאכ םסניא ,(00%והו6

 תושעל ופידעי הנכותה יסדנהמ בור

 תונבל רשאמ הנכותב רזוח שומיש

 דמועה אצמימ ,ןיאמ שי התוא

 היפלש ,תחוורה הרבסל הריתסב

 תונבל םיפידעמ הנכות יסדנהמ

 שומיש תושעל רשאמ סמצעב סירבד

 .םירחא לש םירבדב רזוח

 יהשלכ תונכית תפש ידיסחש תורמל

 תמייוסמ הפש יכ ןועטל םיברמ

 שומישל רתוי הבוט הכימת תקפסמ
 ונאצמ אל ,תורחא תופש תמועל רזוח

 תונעטל אל ףאו ,ךכל תודע לכ

 וש ה ש שוהנ 1 / שה תא [ מ | הב

 רכרדהל יכ ונלש םינותנה םידיעמ
 המרב ןה ,רזוח שומיש אשונב
 תובישח שי ,ומצע ףנעב ןהו תימדקאה
 סג ומכ ,רזוחה שומישה רופישל הבר
 ןינע אוה רזוחה שומישה יכ הנומאל
 יכ הנומאה .תילכלכ םלתשמו ישעמ
 הנכות חותיפל ףתושמו דיחא ךילהת
 איה ףא תרפשמ רזוח שומישל סרות
 .רטוחה שומישה תא

 /11ןו8זמ) סקיירפ .ב םאיליו :םירבחמה לע
 להנמו רבח רוספורפ אוה (8. חח

 לש ןוינכטב בשחמה יעדמ ידומילל תי
 אישנכ ןהכמו (\/וזפותוג 6
 ,הנכותה
 0[ גופוז תאו ,א6ת6%

 =סתנחו

 ק6קהתמ6שהז 07 6 סתוקטוסז 66.

 \/וזפנתנב 160
 דט163ז8הז (76., 4115 6. םטזסמ, 7; 2

 טחוהו]: [ז8א6% ₪ 5 ויה
 וי'ג רפוטסירכ

 (6 ות

 בשחמה

 הנורחאב

 הנכות ןוכית

 טקבהתוטהו 0[ (?ט תק[

 1גתושא א180ו%0ת 1)חו

 רזוחה שומישה יכ ונאצמ אל

 והמש לככ רבוג הנכותב

 יכ אל םגו ,רתוי םיסונמ הנכותה

 הווהמ תויטפשמה תויעבה תנכס

 .רזוחה שומישה ינפמ לושכמ

 רזוחה שומישה תומר יכ ונאצמ

 םיטקיבואב הברהב רתוי תוהובג

 תרושקתה ףנעב םימייוסמ

 רקיעבו ,םירחא םימוחתב רשאמ

 לכ ונאצמ אל .תיריווא הישעתב

 תמר ןיבל ןוגראה לדוג ןיב רשק

 שומישה יצמאמ .רזוחה שומישה

 אל ונלש םיבישמה לש רזוחה

 תוכיא ילוקיש ידי-לע ועפשוה

 םיטעמ סינוגרא .הנכותה סכנ

 ,רזוח שומיש תומר םידדומ דבלב

 םאתמ ןיא ךא ,הקופתו תוכיא

 ןיבל רזוחה שומישה תדידמ ןיב

 רורבש ףא ,רזוחה שומישה תמר

 תיחרכה רזוח שומיש תדידמ יב

 תיתטיש תינכות תגהנהל

 .רזוח שומישל

 11 ג אסת סטזפ. \6\ 7

 6 וטו(. 6%. )רט 6

 9 "נשת טבש ,199%6 ראוני ,ייבשוח השעמ"



 םייפלא תנש לש רתויב בוטה קסעה

 אוהש לכל עודי .הרקמב אצמוה

 ,עדמה דרשמ ידי לע תוריהמב לסוח

 סא לבא .ןטקה אתב ןאכ ינא ןכלו

 בוטה קסעה יכ הלגמו הטתשמ יתייה

 המכל יארחאו ,להנתהל ךישממ

 ינא ,םיימלועה םייסנניפה םירבשמהמ

 .יופש םסדאל בשחנ יתייה אלש חינמ

 ,םינטקה בהאה יגדב ןנובתמ תולילב

 הנתוכ ליתפב םייולת םיגד רשע-דחא

 ,ךפוהמ אע יומד ףעתסמ הנבמב

 יגרוס לומ לא םטיאל םיבבוס םהשכ

 יגד תקהלכ םיארנ סה .יאתב הדלפה

 רסחו רופא סויראווקאב םסיוילע יונ

 .תולובג

 עובק ישדוח סקטב ומכ ,סויה םג

 ,תועובש העבראל תחא שחרתמה

 תספוק ;הנטק יש תליבח יתלביק

 רורצ ,קיקד בהז גד הכותבו םירורפג

 תמיתח תא אשונה טושפ ידרשמ ריינב

 - רנייג לש קיטספילה תובועמ היתפש

 צע סיפכ עויסב .רשע-םינשה גדה

 יתלחתהו ופוג תא יתבקינ דדוחמ

 םיגדה דצל ותיילת לש עגיימה עצבמב

 יתמרפש הנתוכ טוחב סירחאה
 ףעתסמה םיגדה חיש חופיט .יסנכממ
 סינשה רשעב יקוסיע רקיע היהי
 רשפא םאש סושמ תאו .תואבה
 רשפא םיוסמ ןבומבו ,ירנה לע ךומסל
 ןיעמ שמשמ גיגד לכ ,וילע ךומסל
 ודקפוה סיפסונ רלוד ןוילימש הלבק
 קנבב (ינא) רגניז לאוי םש לע ןובשחב
 ער אל .וקיסקמ-וינ ,סואטב ידרפסה
 .בטיה רומשו דדובמ ריסא ליבשב

 ינפל לגלגתהל ליחתה בוטה קסעה
 םיעגר המכ היה הז קויד רתיל .הנש
 םירופיצה יפלאש ינפל ,החירזה רחאל
 תרשבמה הלומהב ןתנשמ תוררועתמ
 תא יתלענ רקוב ותואב .שדח רחש
 .רואה תא יתיביכו דרשמה תלד
 תא יתחתמ ,הפסה לע יתערתשה
 תשוחתב יניע תא יתמצעו יתועורז
 רחאל ,החונמל קוקו יתייה .החוור
 בשחמה גצב יתיהב ןהב תועשה
 לש תוינועבצה תוימדהה תא יתנחבו
 .ילש םיביבחה תשרה יגד

 תוצקב לוקמרה תא יתלעפה .הערקנ הוולשהו ןופלטה לצלצ עתפל
 יתועבצא
 ולש הליגרה תלשורמה תוביבחב ילא הנפ אוה ,ינשה םע דחא הלימ ונפלחה אל תובר םינשש תורמל .ידוד ,קישומ לש םעורה ולוק תא קוחרמ
 .ינממ שקיבו ,תורתוימ תומדקה אלבו
 תווצ לא ףרטצהל ,הרומג תויעבטב
 יתודידי סלוע" לש הנכותה חותיפ
 .יימייעב

 יתאלפתה "!םיבשחמלו ךל המ

 .ונטב יקמעמ קחצ קישומ ,"וא"-
 אלש ימ .םיבשחמב וישכע סלוכ"
 .יי!חח הח הח ,ןאכ אל ,םיבשחמב

 םנמא קישומ !יתעתפוהש יתרמא
 זאמ ךא ,יתודליב באכ יב לפיט
 10 ינפל ,הקירמאב לויטל יתאציש
 סג .ונרביד אלו ונשגפנ אל ,סינש
 המייקתהש ,ונלש הנורחאה החישה
 םלוא חתפב וייחמ יתאציש ינפל עגר
 ,ןוירוג-ןב הפועתה למנ לש םיאצויה
 .תינשגר שפנ תחיש התיה אל

 ףוסמב הטקש הניפ אוצמל ונישקתה

 הז םיכומס ונבצינ .סוחדה סיעסונה

 המ ,ינשב דחא םסיעגונ טעמכ ,הזל

 קופדתיי .ולוקב םוערל ונממ ענמ אלש

 ,וניזק ףאל ברקתת לאו סייוגה תא

 ינממ דרפנ אוה .ייךילע ךמוס ינא

 ףוטיל ומכ יאדווב ול הארנש והשמב

 תריטסכ וניבהל היה ןתינ םגשו ךר

 .תלצלצמ יחל

 יתרכו .םיבשחמב קסוע קישומ וא

 השלוח םע יתיוזת ןלבקכ ותוא

 תא ונבש םינלבקהמ ,םירומיהל

 ורבעש תויולחנתהה תאו ןויצל-ןושאר

 סושמ ילוא .קחצ דימת אוה .בגנל

 לע הקצומ םלוע תפקשה ול התיהש

 בושח אל" .הרעריע אל רבדו םייחה

 ריבסמ היה אוה  ,"היגולונכטה

 .הנתשמ אל םעפ ףא סדאה"י ,ךוחיגב

 ןתואו םיקיטשה םתוא דימת

 רבע ,םשו הפ תיב הנב אוה ."תויוזבנה

 היה ףוסבלו ,רתוי םילודג םיטקיורפל

 -יתעמש הברה יתעתפהלו

 וותה ,"ןימאמ ינא המב ךל דיגא
 ול תונקל הצר דחא םדא" .םעפ
 נחל :רכומה ותוא לאש .תלוכמב
 הח !רדוסמ ינאו םיינפוא יל שי ,בישה : אוה ,יל הנשמ אל זןבל וא רוחש
 .יינהח הח

 רשאכ יל התפיצ תפסונ העתפה
 תחיש לע ,ילש ףתושה ,ירנהל יתרפיס
 בישקה ירנה .ביבא-לתמ ןופלטה
 רבכ וליאכ ,הרומג הוולשב תווידל
 :רוציקב יל רמאו ,שארמ לכה עדי
 ךכ ."םש ךתוא שוגפא ינא ,עסית"
 תדווזמ החנ תועש 21 רחאלש הרק
 תצחוצמה ןורדסמב ילש ןינתה רוע
 100-ה המוקב ,קישומ לש ודרשמ דיל
 אל הז .קהובה היגולונכטה לדגמ לש
 תדלומה רוקיבל החמש יתשח אלש
 תונולחה ךרואל יתעספ .יופצ יתלבה
 לַש ריהבה תובישיה רדחב סיבחרה
 תא ויתחתמ השרפ ביבא-לתש ,ידוד
 ,םירכומ תוגג תוהזל יתלוכי .התעפי
 לש הבוגמ רבעב יתיארש בוחר תוניפ
 תיב רצח ידירש תא וליפאו דלי

 תונורכזה ףטש לבא .רפסה

 קיצמ םוסחמב לקתנ םיילטנמיטנסה

 עודמ .םידירטמ הלאש ינמיס לש
 יגד ןיב רשקה המ ויל ארק קישומ

 יתודידי סלוע תרבח ןיבל תשרה

 עודמ !הלש תינשדחה "תדלפכייהו

 רה לע רבועו ינשה רדחב בשוי ירנה

 !םיכמסמ לש

 סנכנ קישומ .ייידמ רתוי בשוח ליגרכיי-

 תובהלתהב יתוא קביחו צרמב רדחל

 הנע אוה ,יידואמ טושפ לכה" .הרתי

 הצור ינא" .הלאשנ אלש הלאשל

 לנא המכ עדוי התא ,ידיל ךתוא

 יתיצר דימת .ךתדובע תא ץירעמ

 ירה ונחנא .ינשה םע דחא דובענש

 ."זאל ,החפשמ יבורק

 ךותמ הנשי תדלקמ ףלש סקישומ

 וכרמב בצינש ההכה ןולאה ןחלוש

 101 םע הקיתע תדלקמ .רדחה
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 ויה םתיצחמ טעמכש |םישקמ

 אוה .הנש םירשע ינפל רבכ םירתוימ

 תא הסיכש קנעה גצה תא ליעפה

 דיימו ,רדחב ימינפה ריקה תיצחמ

 ,תמסרופמה שמשה תחירז העיפוה

 לש סינותנה דסמ לא הסינכה תנומת

 הארמה .היגולונכטהו עדמה דרשמ

 תרבח לכל בטיה רכומ היה רהוזה

 התסינ וא ,הדבעש סלועב םיבשחמ

 תורבח םע הלועפ ףותישב ,דובעל

 ןיטינומ רבצ עדמה דרשמ .תוילארשי

 תרימשב םלועב רתויב חושקה דסומכ

 לכב טקנ אוה .ימוקמ יגולונכט עדי

 אלו ,עדי דוביא עונמל ידכ םיעצמאה

 תוצירפ עוציב ,תואקסע לוכיסב לחב

 רסאמ ישנוע תלטה ףאו םיבקעמו

 ,אלפה תיברמל .םיניירבעה לע סידבכ

 םושרל ומיכסה םלועהמ תובר תורבח

 קר - ילארשי עדיכ ןהלש עדיה תא

 .דרשמה תנגהמ תונהל ולכויש ידכ

 הזוחה תא רדשנ ,םותחי ירנהשכ"

 .רושיא לבקנ תוינש ךותו םילשוריל

 אלש םידיפקמ ,לארשיב הז הככ

 תא ריבסה קישומ ,ייימוקמ עדי אציינ

 ךל עודי" .יתמהדנ .וילאמ ןבומה

 לע הרימש תרהצה לע יתמתחש

 רחא ר"וי לכ וא ,ירנה .תוידוס

 אל סלועל ,"וניטרפוק תונכותיימ

 .תדלפכב םיגד לותשא ינאש םיכסי

 וא ,ךתוא הנוק אוה ןכ םא אלא

 ."...וניטרפוק תא הנוק התאש

 הנורחאה הרעההמ םלעתה קישומ

 ,דיימ סנכיי ירנהי' .ריבסהל ךישמהו
 המ םושמ .עגרכ הזוחה תא קדוב אוה
 ףיעסב אקווד ןיינעתמ אוה
 תישענ הקסעה'ש ,ילאיבירטה

 יאנת לכב דומעל הכירצו לארשיב
 ינא זהפ דחוימ המ .יילארשיה קוחה
 הו לכה ךסב !ךלש סובה תא ןיבמ אל
 "אל .יגולונכט הלועפ ףותיש םכסה

 ינא המ לע םתנבה אל ןיידע םא
 :לודגב והשמ םתפסיפש ןמיס ,רבדמ
 וא ,ינומכ ,אלכב םתאש וא
 יגולוקאה לנויצנרטניאל םתפרטצהש
 ילב םייח ,רעי ירגרג םיפסוא םתאו
 ראשנש המ לע םיכמוסו למשח
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 וקיפסה לבת יבשוי ראש .עבטהמ

 וא הגצוהש תדלפכה לא עדוותהל

 לכב סויה םיטטושמ תשר יגדו ,ינפב

 לכו - םלועב תרושקתהו ןופלטה ייווק

 יתוא איבהש ליגרתה ללגב תא

 .רצעמל

 ינפל קוידב ,םוי ותואב ,םוקמ לכמ

 ירנה לש ותסינכל ונתמה רשאכ ,הנש

 לא הנושארל יתעדוותה ,רדחל

 לש הדומצה תרזועה ,ינייג .תדלפכה

 תלעב סישולש תבכ השיא ,קישומ

 ,םיבבוש םילתלתו תויניצר םייניע

 רתויב סומכה דוסה תא ינפב הפשח

 איה .מ"עב יתודידי םלוע לש

 תדלפכב תונבצעב העשעתשה

 הניתממ ,תוכוראה היתועבצאב

 .התעד ףוסל דראש חור רצוקב

 םגדה הז .םלש בשחמב רבודמ"

 לש לדוגב היה ןושארה .ונלש ישילשה

 וליפא דרי אל ינשה ,לובסייב תפפכ

 בורק יכה רבדה הזו ,טוטרשה חולמ

 .יייפוסה רצומל

 תא הררחיש איה הזירז העונתב

 והשמ הדי ףכ לע השיבלהו ,קבחה

 הרוחש םינעונפוא תפפכ ומכ הארנש

 איה ןכמ רחאל .תועבצא תלוטנו

 היניעמ הדירוה ,האסיכמ הממורתה
 םתוא הביכרהו םיהכ םייפקשמ גוז

 תא הרגס איה .ייטיבת וישכעיי .ינפ לע
 עגרלו ,תינמיה ידי לע הפפכה קבח
 ,תורורב אל תונומת ללשב יניע ופטשנ
 תא תונבצעב וצחש סיווקו תוצבשמ
 .לתייאר הדש

 יתעמש ,י'דבלב דחא ןוויכל טיבת"י-
 .תונלבסב יתוא הכירדמ התוא
 םוקימ ןיב םירשקמ םייפקשמה"
 םא .הפפכב דבעמה ןיבל ןושיאה
 רחבת הנכותה ,דיה תא (ףווכת
 ףוס ףוס .ייטיבמ התא הב היצפואב
 שדחה בשחמה לש ומש עודמ יתנבה
 .תדלקמו הפפכ םילמה ףוריצמ רזגנ
 לע צורתה ןמס ומכ הארנש והשמ
 ,ייםישנא''ב יתרחב ,יזכרמ טירפת ינפ
 "הדובעייל טירפתה ףלחתה דיימ
 יתכשמה ."םירבחייו ,"החפשמ ,"

 מש תא יתיאר דיימו ,"הדובעייל

 .יבורבוד קישומ דיל ,רגניז לאוי

 סיטרכ תא יל ןת וישכע ,והזי"

 ידי תא הלטנ ינייג .יידלש יארשאה

 ןקירמאה תא הדימצהו ,תונידעב

 םישקשקה לא ילש סרפסקא

 .הפפכה לש ימינפה הדיצב םיפוסכה
 תומימחה תשוחתב יתפצוה סואתפ

 תיתיב הביבסב הייהש לש המיענה

 ילש יטרפה םינותנה דסמ לכ .תרכומ

 לא השיגה טירפת וליפא .ינפל שרפנ

 יגד תונכית ,ירנה לשו ילש טקיורפה

 צומצימב ינפב שרפנ ,םימכחה תשרה

 .עבצא תציחלבו סייניע

 "זהז תא םתישע ךיא"-

 לש רועוימ קר .והשמ אל הו ,וה"-
 םהלש רודיסהו םיליגרה סיבבשה
 אוה יתימאה דוסה .םישקשק תינבתב
 -אטלוא םילג תרזעב .םייפקשמב

 תדלפכה ןיב רשקל ונחלצה סיינוס

 .הייאר יפקשמ סג םה .םייפקשמל
 תוארל לכוי חוקלהש בושח ונל היה

 םתוא רשקת תדלפכה .םכרד
 לאו םהלש קנבל ,םתיבל ,םתדובעל

 ."םלשומ ןורתפ היהי הג .םהירבח

 .תוריכמ תשא ומכ תרבדמ תא"-
 הקימסה איה ."תסדנהמ תאש יתבשח

 יטבמ תא יתלפשה ןכלו תולק

 בולישה .תדלפכה תקידבב יתזכרתהו

 תויהל לוכי תמאב סיגדה ןיבל הניב

 צרק קישומ .ןכוסמ וליפא - ןיינעמ

 !"ההא ,םיגד תכיתח" .ןיינע ןיבמכ

 .הגופה אלב ,תוזירזב ענ אלמה ופוג

 אל תבהזומ תדלפכב היוטעה ודי םג

 רשאכ הרוק המ תיאריי .עגרל החנ
 טישוה אוה י"!תושגפנ תודלפכ יתש

 ידי תא ץחלו יתארקל ודי תא
 ואלמתה תחאב .תדלפכב היוטעה

 ,קישומ לש ותנומת .עדימב יפקשמ
 .("הרטשמב ומכיי) ליפורפו תיזח

 דובעל הכישמה ילש תדלפכה
 השמ :םיפסונ םיטרפ גיצהלו תוריהמב
 ,היגולונכטה לדגמ ,54 ליג ,יבורבוד

 ,11492 רדח ,89 המוק ,ביבא-לת

 םלוע לש םילעבו ר"וי :קוסיע .לארשו

 תורבח 10-ב ןיינע לעב ,מייעב יתודידנ

 ,םיטנטפ 54-ב הטילש לעב ,םיבשחמ

 ןוזיירוה לבולג לש דסיימהו לכנמה

 ...קניא

 םיידי תוציחל רדס לסח .סומה יתייה

 רצק ןמו ךות .רוקיב יסיטרכ תפלחהו

 ודי ךל טישויש יתוברת סדא היהי אל

 .תדלפכב דיוצמ ךניא םא סולשל

 תא יתכרעה אל הארנכש יתטלחה

 .תואיכ ידוד

 רבנע רודכב יתקחיש תעדה חסיהב

 וכותב ,ןחלושה לע יתאצמש ףוקש

 דחא .תרכזמל יתימא וופת אולכ היה

 .%ראב ורתונש סינורחאה םיזופתהמ

 ילעפמ תבוטל סלועהמ וספ ראשה

 הלא" .םייטמוטוא רוציי יווקו םיבבש

 רמא ,"ונלש הרויה-קראפ ירודכ

 הצרי והשימשכ ,דיתעב" .קישומ

 םיילארשיצרא םיוופת רזחשל

 קיפיו רבנעה תא ףלקי אוה ,םייתימא

 ילוא !עדוי ימ .ירוקמה איינדה תא

 לא .הפיג בותכ םהלש סינגבש ררבתי

 ."!הח הח הח .עדמה דרשמל הלגת

 לע םירורפגה תספוק תא יתחנה

 ,תונדפקב תעצומה תיריזנה הטימה

 ,הקישנב םותחה ףדה תא יתשרפ
 .12-ה בהזה גד תא תונידעב יתמרהו
 והשמ ,דחוימ והשמ ויה םיגדה
 וז .םייח טקיורפ ול אורקל רשפאש
 םיברעב הדלונש הנכות תסיפ התיה
 וניליב ינאו ירנהש םיכוראה
 לומ וא ולש הטובחה ןגווסקלופב
 ויבא לש הווחב םייצנמוקה תרודמ
 אבצהמ זא יתררחתשה .סאזנקראב
 לגלגל היה יתישעש ןושארה רבדהו
 תאו חור ליעמ ,םידגב המכ ,הניש קש
 יבחרב טסיפמרטל ךירדמה"

 בג לימרתל םתוא בוחתל ,י"היטקלגה
 .סליגנא .סולב תרחמל תוחנלו ןשי
 יתאצמש קוחר יכה םוקמל יתעגה
 הניאש ,קישומ לש תינעבותה ותוסחמ
 רתויב שולקה ןמיסה תא תלבוס
 ,ירמל

 סותכ סובינימ ידיל רצע ,סואטמ האיציה שיבכב ,תועובש רפסמ רובעכ
 ,.ירנה היה גהנה ,"לויטל אצנ ,\ופק ,ןכ םא" .גהנה תוזילעב לאש ,"?גוהנל עדוי התא" ,םימלב תקירחב קבואמו
 רבעו לתפתה אוה גוהנל יתלחתהשכ
 סש ,סובינימה לש ןעטמה אתל
 רבוחמה לודג בשחמ לומ לא בשייתה
 ךליאו הז עגרמ .המצוע בר רדשמ לא
 תחא הלימ טעמכ וניניב ונפלחה אל
 םג זאמ לבא .םיאבה םימיה תרשעב
 .וניכרד ודרפנ אל

 י?עוסנל ןאל"-

 ייםירהה לא רקיעה ,בושח אל"-

 ומלוע ךותב עקש סונצה ריעצה
 גצ ידי לע תוראומ וינפ ,יטנצסרולפה
 .תוחדוק ויניע ,.עגרל חנ אלש בשחמה
 לש רידנ עגרב ריבסה אוה ,"ונחנא"
 םיהובגה תומוקמה לכל עיגנ" ,החונמ
 .יהטילקה תא קודבל ,הקירמאב

 םירזומה םיטקיורפהמ דחא היה הז

 ,איצמהש הירואת יפ לע .ירנה לש

 תומוקמ ראה רודכ ינפ לע סנשי

 תוכזב ,הבוט תיעבט הטילק ילעב

 םאו ,ןוציחה ללחהמ תימסוק הנירק

 םתוא הנקי אוה ,םתוא רתאי אוה

 םתוא רוכמיו םירובה םיירפכהמ

 .תולודגה תרושקתה תורבחל חוורב

 ול ררבתהשכ .הזמ אצי אל רבד סוש

 'תואתסלב ,.יט דנא יט .ייאש

 ,ויתורישב תוניינועמ אל .ייא.יס.סאו

 ."םימטמוטמ" :םכיסו זובב רחנ אוה

 תוירואת עפוש היה ירנה ,ללכב

 היה ולש ןושארה עצבמה .תונויערו

 םינאידניא רפסמ ענכיש אוה .יתוריית

 ויבא לש הווחב ררוגתהל הרומשהמ

 ןעמל עורפ ברעמ יעושעש הב ךורעלו

 ךלה לכה .חרזמהמ םינשודמ םיריית

 סיריית םג ועיגה סוקמלו ,הפיו בוט

 סיבנגו םירטושב קחשל ידכ הפוריאמ

 דחאבש אלא .םייתימא םינאידניא םע

 ,ןגוהכ ורכתשה םינאידניאה םיברעה

 ינאירוק "יובואק" ושפתש רחאלו

 ברעמה ימיש ותכש םה ,קרוי-וינמ

 ותוא ודימעהו סלועה ןמ ופלח עורפה

 ןכסמה תוקעצ .יתימא דקומ לע
 הווחה ינכוש לכ תא וקיעזה
 עגרב טעמכ סויא תווממ והוליצהש
 ,קסעה תא הרגס הרטשמה .ןורחאה
 הענמנ האנ םייוציפ םולשת תוכזבו
 ,רמא ירנה ,"ילבח" .תיטפשמ העיבת
 לש תויולצה םיילגרל ןווכתה אלו
 .ינאירוקה

 התמ ומיא .םדא ארפכ לדג ירנה
 ול קינעה רנוילימה ויבאו ,ותוריעצב
 תומדב הנגה תשרו הרומג תוריח
 םא עדוי אל ינא .םירלוד רופסניא
 וניניב התיה לבא ,ותוא יתבהא
 קלחו ,םולחל ונבהא ונינש .המאתה
 .יב םג הקבד ומצעב הזעה ותנומאמ
 היה אוה ,"ןוימדה תא ליבגהל רוסא"
 םעפ לכב וייח לש הרטנמה לע רזוח
 .ישעמ יתלבכ ררבתה וניגהש ןויערש
 אלמ םלועה .לשמל םיסדנהמ"
 ,רבד לכ תושעל םילוכיש סיסדנהמב
 תרוכשמ ,הדבעמ םהל םינתונ סא
 תא אוצמל סיכירצ קר ונחנא .ןויערו
 ."ראשה תא ושעי סהו ,ןויערה

 תא שבגל ונלחתה ,טאל טאל ,ךכו

 יד ,השעמל ,ןויערה .םיגדה ןויער

 הליגר הנכותב רבודמ | .טושפ

 .תרושקת תותשרב טטושל תלגוסמה

 בשחמהמ הנכותה תא  םסירגשמ

 לכב טטושל הליחתמ איהו ,ישיאה

 תאצומ איה רשא דע טנרטניאה יבחר

 ותיא תרזוחו ,ץוחנה עדימה תא

 םיארוק הז גוסמ הנכותל .""התיבה"

 וגנפסוה הזה ןשיה ןויערל ."ןכוס"

 ,םינכוס לש םיגוס ונרדגה .יילפלפ"

 המדמה הנכות תסיפ םהל ונפסוהו

 ןכוס ,לשמל ךכ .גדל ןכוסה תא

 עדימ ףוסיא תמישמ עוציבל חלשנה

 םיבשחמה יכסמ לע רייטצי ,בר

 תמישמ עצבל דעוימה ןכוס ,ןונמתכ

 וליאו .ןידרס היהי הטושפ תרושקת

 ,קזנ סורגל תנכותמה ,ינלטק ןכוס

 .שירכל וא הדוקרבל המדיי

 יכסמב ןכוסה תיימדה .חילצה הז

 תוהמ ידי לע הבתכוה םיבשחמה

 ישנאל רשפיא רבדהו ,ותמישמ

 00 ויינשת טבש ,1996 ראוני ,ייבשוח השעמיי
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 תוליעפ תולקב תוהזל החטבא 0

 תונוישר ונרכמ .תשרה יבג לע תילילפ

 אלמתה המוצע תוריהמבו שומיש

 .םינושמו סירזומ םיגדב סייפסרבייסה

 ,הדיעו תוחישל םסיינונמת םינידרס

 ,תוצירפ רותיאל תרטקמ םע םישירכ

 לע ונגה תוינברוצו תופוקש תוזודמ

 יגדו ,םיקנבה לש עדימה תוכרעמ

 ולעפוה תויקנע סיינזוא ילעב ןומלס

 .םייאשחה םיתורשה ידי לע

 קוידב ,ביבא-לתב רהמנ סוי ותואב

 בר ןמז ןיתמהל יתצלאנ אל ,הנש ינפל

 רובעכ .יתולאשל הנעמ לבקל ידכ

 סע רדחל סנכנ ירנה תוקד רפסמ

 ,תחא דיב םימותחה םיכמסמה

 ,הינשה ודי לע היוטע תבהזומ תדלפכ

 םלעתה אוה .םעזמ תומודא וינפו

 ,קישומ רבעל קרי ,"ןרקש" .ימויקמ

 תא לטיב םכלש עדמה דרשמ"

 דוק תא ךל יתרבעהש רחאל הקסעה

 ברק ירנה ."הנכותה לש רוקמה

 שירכ סגי" .תויטיאב קחרתהש קישומל

 ."!יל קר שיש גוסהמ ,הנתמב תלביק

 ידי לע ןיידע התיה יניי'ג לש תדלפכה

 ךרואל תוליהבב טטושל יתלחתה

 .ירנה םע רשקתהל תוסנלו םיטירפתה

 יופצ יתלב היה ירנה הלאכ םיעגרב

 תרושקתה יווקש אלא .קרבכ ריהמו

 ימרגה ופוגב ,ירנהו ,ידמ םייטיא ויה

 לא תוריהמב ברקתה השקונהו

 דבוכ לכב ול ןיתמהש ,קישומ

 .הכרה ותולגלגע

 ,יל ונע םהינשו ,יתקעצ ,""!וכח ,עגר"-

 ."!קותש"י ,דחא הפ טעמכ

 רק טבמו ירנה לש וינפ ואפק עתפל
 יס .וא" .תולפאה ויניעב קיזבה
 די <חלנ וישכע .יתוא תקפד ,ןודוהי

 תא טישוה ירנה .ייהארתנ אל סלועלו
 ודמצנ םהידי יתשו ,קישומ רבעל ודי

 לש תבהזומה תדלפכה ךותמ קנז

 תשר ךות לא טועשל לחהו ירנה

 מ"עב יתודידי םלוע לש תרושקתה

 היה הז .קישומ לש תדלפכה ךרה

 דומצ לסחמ ,ונלש יטרפ שירכ

 סיה לא רגוש אל םלועמש

 .תינלטקה ותונסרה ללגב ינורטקלאה

 שירכ \ארפ ןכמ רחאל היינש רירבש

 ועסמב לחהו ידוד לש תדלפכהמ ףסונ

 לש יזכרמה בשחמה לא ינתבערה

 סירבגה ינש .מייעב וניטרפוק תונכות

 םיטבמב ,המצועב םהידי תא וצחל

 תועצמאב םיבקוע סםהשכ ,םיזוה

 וחלשנש םישירכה רחא םייפקשמה

 .תוגשגשמ תורבח יתש דימשהל

 .בר ןמו ךשמיי אל רבדהש יתעדי

 - לכ ףרוט היה לוחכה שירכה

 ,עדימ תוכרעמ ,תרושקת ילוקוטורפ

 ריאשה אוה ועסמב .םינותנ יסיסב

 ןתינ אלש סרה לש לבוש וירחא

 שירכ השע אל סלועמש יפכ ,ומקשל

 .סונייקואה ימימ תא הצוחה יתימא

 ןמזה קרפ .םירופס סיעגר ךרא ברקה

 עיפוהל הרטשמה יגדל שורד היהש

 ,רתויב רצק היה םישירכה תא דוצלו

 ירגאמ .תוינסרה ויה תואצותה סלוא

 םיטוטרש ,תוחוקלה תומישר ,עדימה

 .ויה אלכ ומלענ קנב תונובשחו סיינכט

 וקחמנ טושפ תוגשגשמ תורבח יתש
 רשאכ וממד קישומו ירנה .םסלועהמ
 טקיורפ .סרהה ףקיה תא תולגל ולחה
 היה אלו תורופס תוינשב לסחתה ייח
 .ךכ לע רמול רבד יל

 ירבע ינשמ םישושת ובשייתה םהינש
 ןיידע םהידי ,בחרה ןולאה ןחלוש
 ינייג .ךחיג ירנה .היינשב תחא תוזוחא
 הפצמכ ההימתב קוחרמ יב הטיבה
 ידיב התיה הלש תדלפכה .רבסהל
 ברקה רחא בוקעל הלכי אל ןכלו
 .ףטחב םייתסהו תוימואתפב ףרפש

 םינוילימ המכ ,לכה תולככ .חונמ

 איה המו !אלכב םינש רשע סיווש

 םילפוקמ תוריינ 2 לע האושתה

 !קיבד קיטספילב סימותח

 תודירצב קעצ ירנה ,יי!ןיבמ אל התאיי

 ךישמהו ודי תא ררחש קישומ רשאכ

 רקאפ-רדאמ השענ םעפה" .קוחצל

 רומיה תא ונאצמה הו עגרב .ףסכ

 .טםידבכה םירוכמל קר ,םירומיהה

 .תינמז-וב קוחצלו קועצל ךישמה ירנה

 קר דעוימה דחוימ וניזק חתפנ ונחנאיי

 לע ורמהי רשא ,רתויב םינמשה םיגדל

 ןוה ומלשי סה .םהלש סידיגאתה
 ינשב דחא סיגד חלשל ידכ תופעות

 לבא ,יקוח אל .דורשי ימ ברעתהלו

 תא להנת התאו - םיהדהל יחוור

 ."!קסעה

 עיגהש בהאה גד תא תונידעב יתרשק

 סישנא .תישדוחה הליבחב סויה ילא

 ףידע ילוא ,לסוח קסעהש סיבשוח

 ונחוורה םוי 30 ךשמב .ךכ ובשחיש

 סהב סיינלטק סירומיה ןוגראמ ןוה

 םיאנידמו םיאקנב סיברועמ ויה

 לש תודירשה תלוכי לע וברעתהש

 סישולשה סויב .תונידמו םידיגאת

 לסחי סהמ ימ וברעתה קישומו ירנה

 עדמה דרשמ לש םינותנה דסמ תא
 ךות .תועט התיה וז - היגולונכטהו

 תועשל דעו ,ונרתוא תוקד רפסמ

 םינש רשעל יתאלכנ תומדקומה ברעה

 .ריהמ טופיש ךילהב

 ודועייב דגב קוחשה הנתוכה ליתפ
 לוקב ןוטבה תפצר לע ולפנ םיגדהו
 ליחתהל יתוא םיצלאמ ,וילע לוצלצ
 דחא והו .שדחמ הדובעה לכ תא

 .ירנה לע רתויב סיאונשה סירבדה
 ,לכה תא קורז ,ךלוה אל הז סא"
 היה ,ייבוט רתוי והשמ אצמנ דימת

 ינתפו ןָּפ וירםסי'צ
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 (ןוסבקעי) ןהב רימש
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